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Till statsrådet Ulrica Messing

Regeringen bemyndigade den juni chefen för5 1997 Arbetsmarknads-
departementet tillkalla särskild utredare med uppgiftatt överatten se
regleringen distansarbete.av

förordnadesMed stöd detta bemyndigande kommunalrådet Stefanav
Hedin särskild utredare den 26 juni 1997.som

september förordnades följandeDen lO 1997 ingå iattpersoner en
referensgrupp utredningen: fil.till Monica Breidensjö, TCO, sekre-mag.

Åsa Svenska Kommunförbundet,Hollmén, IT-ombudsmannenteraren
förhandlaren Hattendorff, Landstingsförbundet,Ove Ivarsen, LO, Peter

förhandlingssekreteraren Arbetsgivarverket, ochJan Häggström, exper-
Thorsén Lind,Marie-Louise SAF.ten

november förordnades följande ingå4 1997 iDen även attpersoner
referensgrupp: departementssekreteraren Sara Almer,utredningens

Barrefelt, Arbetsmarknadsdeparte-Finansdepartementet, kanslirådet Bo
Tillander, Socialdepartementet,departementssekreteraren Permentet,

departementssekreteraren Bjöörn, Kommunikationsdepartementet,Jens
Utbildningsdepartementet,kommittésekreteraren Charpentier,Agneta

Ulf Rehnberg, Finansdepartementet, departements-kammarrättsassessom
Ingela Englund, och Handelsdepartementet,sekreteraren Närings-

Baneryd, Arbetarskyddsstyrelsen, jur.dr.enhetschefen JonasKurt
Skoglund, IT-kom-Malmberg, Arbetslivsinstitutet, sekreteraren Kjell

projektledaren Almquist, Nutek.missionen, och Katarina
Elisabethförordnades departementssekreterarenjanuari 1998Den l

Direktören Cederwärn, Glesbygdsverket,Backteman Janexpert.som
denförordnades 15 maj 1998.expertsom

entledigades Almquist ochfebruari KatarinaDen l ersattes samma
Westennark, Nutek.dag projektledaren Tedav

Åsa entledigades den april och dagHollmén l 1998 ersattes samma av
Kommunförbundet.sekreteraren Ericson,Lars

förordnades hovrättsassessomseptember 1997 MatzDen 29
Thulestedt sekreterare.och leg. psykologen Britt-MarieMårtensson som

novemberbiträdande sekreterare förordnades denSom Anne Baxter 15
förordnades SandnesVidare kammarrättsassessom Lena1997. som

Thulestedt utnämndes densekreterare den maj 1998. Britt-Marie 118
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fick därmed samordningsansvar förtill sekreterare ochmaj 1998 1:e ett
det fortsatta arbetet.

tiden april 1998 hafthar under 1 1998Carin Wiberg t.0.m.mars
samband med hon skrev sinutredningen ipraktikplats på att uppsats

avseende "Distansarbete ochjuristlinjen i arbetsrättförinom ramen
biträdandeförordnades den 1 maj 1998anställningsskyddet. Hon som

utredningen.sekreterare i
beståendebiträttsUtredningen har vidare expertgruppen avav

författarenföretagsrådgivaren ochPer-Erik Andersson,direktören
professorn Kjell Olsson ochñl.Forsebäck, dr. Ewa Gunnarsson,Lennart

professorn Birger Rapp.
har deltagit utarbetan-Arbetslivsinstitutet, iMalmberg,dr.Jur. Jonas

Anställningsskydd.det avsnitt 4.2av
Distansarbetsutredningen. Genomhar antagitUtredningen namnet

utredningen lägger1998:115,Distansarbete SOUbetänkandet som nu
slutfört vårt uppdrag.fram, har vi

Thorsén-Lind.Marie-Louiseyttrande har avgivitsSärskilt expertenav

Stockholm september 1998i

HedinStefan
Nzulestedt/Britt-Marie

Anne Baxter
MårtenssonMatz
SandnesLena

WibergCarin
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Sammanfattning

förekomstenhar belysauppdrag varitDistansarbetsutredningens att av
sådant arbete kan hade konsekvenserdistansarbete,olika former somav

avseenden,miljön och i andradenarbetsförhållandena,för samtyttre
ingick uppdraget kart-Vidare iutvecklingen.framtidabedöma den att

för distansarbetehar betydelselagstiftningdenoch redovisalägga som
träffats.arbetekollektivavtal sådantdesamt somom

klarlägga devidareutredningsarbetet har varituppgiftcentral i attEn
och håll.lagstiftningen påbåde iför distansarbetefinnshinder annatsom

det behov kanskall belysautredningenuttrycker ocksåDirektivet att som
dessa hinder såför avlägsnaändrad ellerreglering,finnas attattny,av en

därmed identifieratharViochunderlättasdistansarbete ettuppmuntras.
hinder kanhur dessaförslag påoch givitdistansarbetehinder förantal

försämras.och säkerhetenskildes trygghetdenundanröj attutanas
aktuelladenhar varitarbeteför utredningensUtgångspunkten att

distans kanarbeta på inne-möjligheternagällerdetutvecklingen attnär
ochför näringslivindividerenskildaför såvälfördelarbära stora som

förstärkas.ochbör tillvarataseffekternapositivasamhälle. De
kapiteldirektiven igenomgångkortmedBetänkandet inleds aven

distans-begreppetmed definitionensvårigheternaberörsHär även av
enhet-finns ingenDetavgränsningoch utredningensarbete, presenteras.

direkti-distansarbete. Ibegreppetdefinitionöverenskommenlig och av
utförs medarbetedistansarbetedefinierasutredningentill som somven

på avståndplatspåhemmet ellerinformationsteknik ihjälp annanav
det dennafunnithararbetsplats. Vitraditionell trotsattfrån meren

arbets-och tydligtenhetligtsvårigheter avgränsauppstårdefinition att
bl.a.fastställasvårtdistansarbete. gentemot tra-Det gränsenformen är att

tekniska hjälp-vilkaoch ocksåhemarbetsgrupper, avgöraditionella att
föreslå anpassningarUtredningens val,IT.kan räknasmedel attsomsom

distansarbete kanformernade olikalagstiftning sånuvarandei att av
huvudsakligenmedför detlagstiftningen, ärnuvarandedeninförlivas i att

informations-Användningenutförs.arbetetfrånviktigt utgåatt avvar
gällalagar skallbetydelse förellerbärighetegentligteknik har ingen om

distansarbete eller inte.
formerbehandla följandehuvudsakligenvaltdärförharVi att av

distansarbete:
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Distansarbete på heltid i hemmet.0
Distansarbete på del arbetstid i hemmet.0 av
Distansarbete i lokal bostaden, grannskapscentral/telestuganära t.ex.

heltid.på
Distansarbete lokali bostaden, grannskapscentral/telestuganära t.ex.0

del arbetstid.på av
Mobilt arbete i hemmet eller näraliggande lokal ingår i ovanstående0
kategorier, behandlas inte separat.men

Fokus i utredningen ligger på arbetstagare. Inom utredningen belyses
utlokalisering distansoberoendeäven verksamhet. Med teknikensav

hjälp allt flerkan arbetsuppgifter omlokaliseras. Verksamheter heltsom
kan utföras hjälpmed telefon och/eller datorkommunikation kan för-av
läggas i helst. Ett typiskt exempel på sådan verksamhetstort sett var som

s.k. callcenter, i utredningen benämnda telekontor.är
kapitletI ingår också genomgång hur utredningsarbetet haren av

genomförts.

Distansarbetet och dess bakgrund

innehållerAvsnitt 2.1 historisk presentation distansarbete. Hären av
framkommer idén distansarbete fick sitt genombrott på 1970-taletatt om
i samband med oljekrisen, då arbetsforrnen presenterades alter-ettsom
nativ till pendling. Sedan dess har distansarbete lösning påsetts som en
flera problem och bilden distansarbetaren har fått många olika skepna-av
der.

Sverige lanserades distansarbeteI under 1980-talet framför allt som
möjlighet för glesbygden. Under 1990-talet har fokus flyttats frånen

glesbygd till företaget i storstaden. Till följd detta associerasen av
distansarbete längreinte med kvinnor glesbygdi med i storstad.mänutan

avsnitt 2.2I genomgång befintlig statistikgörs inom området.en av
konstaterasHär avsaknaden enhetlig och överenskommen defi-att av en

nition distansarbete. medför skillnader de kartläggningaristoraav som
förekomstengjorts distansarbete i Sverige. Isenare års studierav av upp-

skillnadervisas från 30 000 till miljon distansarbetare.l
Många mätningar arbete förlagt till hemmet, där traditio-avser mer

nella hemarbetsgrupper kan räknas in. definitionDen distansarbeteav
används på arbetsplatsnivå, däremot, omfattar vanligtvis inte tradi-som

Äventionella arbetsgrupper lärare. krav på hur myckett.ex.som av
arbetstiden förläggs distanspå varierar i mätningarna.som
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användning teknik. Ungefär hälftenförutsätter inteDistansarbete av
och endast fåtal har möjlighet tillanvänder dator,distansarbetama ettav

dator.uppkoppling via
från förlägger 9mätningen, 1998,Enligt den procentsenaste av

regelbundetarbete till hemmet eller dåSverigesamtliga arbetstagare i
det 000då. antal 300och I motsvarar personer.

harmonisera arbetskraftsundersök-länderna förarbetarInom EU att
finnskan belysas. ingen jäm-hemarbete Däremotsåningarna ävenatt

telependling, varför harmonise-ochdistansarbeteförbar statistik enom
önskvärd.sådan statistik inom EUvad gällerring även vore

och formerförutsättningarDistansarbete -

fram-och former.förutsättningar HärdistansarbetetsbehandlarKapitel 3
bl.a. på grundpotential för distansarbete,hargår Sverige storatt av enen

hemmet.tillgång till dator iallt fler harteknikanvändning därutbredd
känslan frihet denindividendistansarbete förmedBland fördelarna är av

produktivitet,fördelen ökadden främstaarbetsgivarenfrämsta. För är
fördelar medpersonalpolitiskaförsta handföretagen iäven serom

ökaddistansarbete leder tillalltid givetdet intedistansarbetet. Men är att
medNackdelarnabelägga.det ofta svårtproduktivitet; åtminstone är att

svårigheten skilja påarbetsrelaterade,oftastdistansarbete attär som
minskad kon-fördelarbetsgivarensfritid.arbetstid och För utgör oron

nackdelen.troll den stora
de problemuppmärksammade tidigtArbetstagarorganisationema som

luckor iuttryckthardistansarbete. Bl.a.vid överkan uppstå attoroman
distansarbete.arbetsvillkor vidförsämradetillledalagstiftningen kan

har sådantillgängligt förfrämstdagDistansarbete iär sompersoner
de arbetar ochochde själva kan närfrihet i arbetet avgöraatt somvar

detutrustningVidareteknisktillhandahålla är ettkan få arbetsgivaren att
framtidendag.utförs på distans i Iuppgifterantalrelativt begränsat som

fort-uppgifter.vad gäller Menbreddtroligenkommer vi störreatt se en
hindret för distans-detarbetsuppgifternautpekasfarande störstasom

debland pendlare iutredningen gjortundersökning stor-arbete den trei
hinder förarbetskamraterBehovet stortstadsområdena. är annatettav

distansarbete.
Telestugor ochdistansarbetsplatsen.vanligastedenBostaden är

Telekontoralternativ.ovanligare,betydligt ärandra,grannskapskontor är
Telekontorenunder år.starktvuxitföreteelse,relativt senaresomen ny

verksamheter kanverksamhet. Dessadistansoberoendes.k.är typen av
talar förMycketområden.belägnacentralttill mindre attutlokaliseras
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distansarbete kan bli vanligare inom telekontor och distans-annan
oberoende verksamhet.

Distansarbetet bidrar till lösa arbetetsatt avgränsning till tid ochupp
Utvecklingen individen möjligheter självstora sittrum. att styrager

arbete, ställer också krav på den enskilde självstora att sättamen grän-
utvecklingDenna viktig följa ochär uppmärksamma bl.a.attserna.

ytterligare forskning.genom

Distansarbete och arbetsrätt

Arbetsrätten centralt område för denär villett analysera konse-som
kvenserna distansarbete för den enskilde arbetstagaren. Kapitel 4 inne-av
håller genomgång de arbetsrättsliga lagarna utifrån perspektiveten av
distansarbete.

Distansarbetare arbetstagare eller uppdragstagare-

I avsnitt 4.1 översiktlig beskrivninggörs i vilka fall arbets-en av en
prestation utförd inom för anställningsförhållanderespek-ettanses ramen
tive uppdragsförhållande. Bland distansarbetare finnsett förhållan-en
devis med mycket självständiga uppgifter och högstor kompetens.grupp
Steget för dessa övergå till bli egenföretagare därföratt mångaatt är
gånger inte så Det har i olika sammanhang, bl.a. vid detstort. samtal som
utredningen arrangerade tillsammans med IT-kommissionen och
Småföretagardelegationen, framkommit olika svårigheter kan visasom
sig alternerar mellan lönearbete,när egenföretagande ochen person ut-
bildning. kan ledaDet till anställd övergår till bliatt atten som egen-
företagare bl.a. kan råka för lång karens för ersättning frånut att ut en
arbetslöshetskassa. Utredningen har inte till uppgift analysera konse-att
kvenserna distansarbete utanför anställningsförhållanden harav men
ändå det viktigt belysa dessa frågeställningar.ansett att

Anställningsskydd

Det har i olika sammanhang, inte minst från fackligt håll, framförts en
distansarbetare riskerar hamnaöver i lägeatt vidatt sämreettoro upp-

sägningar sina kollegor på huvudarbetsplatsen.än Det sig framför alltrör
risken för distansarbetare kan driftsenhetatt utgöra ochom anses en egen

därmed turordningskrets vid uppsägning på grund arbetsbrist.en egen av
Utredningen föreslår därför ändring i bestämmelsen i 22 lagen§en
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turordning vid påanställningsskydd LAS uppsägning1982:80 omom
skall förtydligandeFörslagetarbetsbrist.grund ett avses somav

omständigheten arbetstagaredeninnebär enbartochlagtexten attatt en
skall medföra arbets-till bostaden inteförlagdarbetsplatshar sin att

driftsenhet.platsen utgör en egen
osäkerhet råderundanröja denförtillkommitFörslaget har att som

för-distansarbete. harvid Vi§ LAStillämpningen 22 avgränsatkring av
bostaden. Skäletarbetar ianställdaomfatta enbartslaget till är attatt som

anställdesdistansarbetet utförs i denövervägande delenden helt av
första handbestämmelsen ibedömningendenUtredningenbostad. attgör

heltid från bosta-distansarbetet sker påde falltillämplig iblikommer att
till huvudarbets-fast anknytningnågonharfall arbetstagarenden. deI

fast arbetsplatsregelbundet eller hadärarbetaplatsen, att t.ex. engenom
tillhöra huvud-uppfattning ocksåenligt utredningensdennedär, bör

driftsenhet.arbetsplatsens

Arbetsmiljö

aspektdistansarbete.det gäller EncentralaArbetsmiljöfrågoma närär av
få för dendistansarbete kankonsekvenservilkaarbetsmiljöfrågan är

allmänhetuppfattas idistansarbetaAttenskilde arbetstagaren. som en
möjlighetermedför ofta Ökadeochenskilde arbetstagarenförmån denav

ocksåemellertidkanarbetsresande Detminskatarbete,till ostört m.m.
arbetetgrundpåkonsekvenser,för negativa attfinnas risk t.ex. aven
sådanaändamålet. Andraföranpassadeinteutförs lokaleri ärsom

kravför isolering, ökaderiskkanenskildeför denkonsekvenser vara en
risk förarbetstidocharbetsbelastningökadtillgänglighet, samtpå sam-

arbetsmiljö-aspekt påfamiljeliv.och Enarbetemanblandning annanav
de fall arbetetarbetsmiljön iför ävenarbetsgivarensfrågorna är ansvar

den s.k.omfattasdistansarbetareviktenochsker på distans ävenatt avav
internkontrollen.

arbets-förändringar ibehovfinnsdet intebedömerUtredningen att av
arbetsmiljöfrågorinformationbehovetmiljölagstiftningen, att omavmen

sådanförutsätterUtredningendistansarbete attdet gäller är stort.när
Arbetarskyddsstyrelen.sprids bl.a.ochutarbetasinformation av

inflytandeochFackligt arbete

inverkar på detdistansarbetehurbehandlar utredningenavsnittetI
facklige för-denbehandlas: FårfrågorcentralaTvåfackliga arbetet.

besöka distans-anställningsfönnånerbibehållnamedtroendemannen
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Ärarbetaren på dennes distansarbetsplats det möjligt kombineraatt ett
fackligt förtroendeuppdrag med distansarbete harVi kommit till slut-

så länge distansarbetsplatsen fortfarandesatsen att utgöraanses samma
arbetsplats huvudarbetsplatsen föreligger inget problem i någotsom av
fallen. distansarbetsplatsenAtt inte skall arbetsplatsutgöra en egen
regleras oftast i kollektivavtal.

Redan på 1980-talet uttrycktes distansarbete skulle kunnaöver attoro
försvaga det fackliga inflytandet. Farhågoma har idag skingrats. detMen
kan svårare sprida information till och upprätthålla kontaktatt medvara
medlemmar arbetar på distans problem kan försvårasett attsom som av-

förtroendemannen inte har laglig använda arbetsgivarensatt rätt att
datorutrustning, kontorsmaterial, telefon harDetta överlämnats tillm.m.
reglering kollektivavtal.i Utredningen rekommenderar därför fråganatt

fortsättningsvis regleras kollektivavtali och betonaräven det kanatt vara
viktigt reglera förtroendemannen skall använda sigatt om av
arbetsgivarens datorsystem, såsom och förintranät, lättaree-post att
kunna sprida information till distansarbetare.

belyserI avsnittet vi också förhandlings- och informationsbestäm-
melsema i medbestämmandelagen. gällerDessa utförsarbeteoavsett om

distans ellerpå på huvudarbetsplats. införaAtt eller avskaffa distans-en
arbete arbetsform åtminstone det sker i omfattning,är, störresom om en
sådan viktigare förändring verksamheten omfattas arbets-av som av
givarens primära förhandlingsskyldighet i ll § MBL.

Kompetensutveckling

Frågan kompetens har flera aspekter. aspektEn arbetsgivaren harär attom
för arbetstagaren har de kunskaper och kompetens krävs förattansvar som

undvika risker för skada eller ohälsa. En aspekt fråganatt ärannan om
arbetsgivarens för arbetstagarens kompetensutveckling.ansvar

Distansarbete kan både positivt och negativt för arbetstagarensvara
kompetensutveckling. ligger bådeDet i arbetsgivarens och arbetstagarens

kompetensutvecklingenintresse utvecklas positivt.att
tredjeEn aspekt till studieledighet, emellertidär rätten generellärsom

och alltså omfattar distansarbetare. Risken för negativa konsekven-även
efter tids studieledighet enligt utredningens bedömning inteärser en

för distansarbetare för andra arbetstagare.större än
finnsDet naturlig koppling mellan distansarbete och distansutbild-en

ning; den kan utbilda distanssig på kan sannolikt också arbeta påsom
distans. Distansutbildning kan också innebära möjlighet lösaatten even-
tuella problem med bristande kompetensutveckling för distansarbetare.
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anledning föreslådet finnsbedömningen inteUtredningen attgör att
förgäller kompetensutveckling distans-åtgärder detsärskildanågra när

har nyligen i sitt slutbetänkandeDistansutbildningskommitténarbetare.
främja utvecklingen distans-strategi förförslag tilllämnat att aven

tillytterligare anledning vi intemed hjälp IT. Detutbildning är attenav
området.åtgärder på detföreslår några

Arbetstid och semester

okontrollerade arbets-eller s.k.hemarbetaregäller inteArbetstidslagen
det gällermotsvarande undantaginnehållerSemesterlagen näretttagare.

den bedömningen detUtredningensemesterledighet.till gör atträtten av-
tillförtillämplighet ocharbetstidslagensförgörande rätten semester-

börarbetet utförs. Avgörande ivilken platspåledighet börinte vara
skulle också kunnaUndantagenorganiserat.arbetetstället hur ärvara

ratificeradeoch den intearbetstidsdirektivs.k.strida EG:s ännumotmot
därför bakomställer sighemarbete. UtredningenILO-konventionen om

for hemarbete både iundantagenbortförslagArbetstidskommitténs att ta
semesterlagen.ocharbetstidslagstiftningen i

lagstiftningochDistansarbete annan

arbets-områden,rättsligaövrigauppsamling utöverKapitel 5 utgör aven
distansarbete.vidbetydelsekan harätten, som

Försäkringsfrågor

distansarbetearbetsskadeförsälcringen vidgäller ärsärskild frågaEn som
de fallolycksfall och arbetet imellansambandvisasvårigheten ettettatt

svårighetenfrågabostaden.den En ärutförs i attarbetet annanegna
bevisreglemaheltäckande. Fråganföretagsförsäkringarteckna är omsom
Arbetsskade-nyligen tagitsarbetsskadeförsäkring harlageni avuppom

tillämpningenförbättraviktigaredetfunnitutredningen, är attatt avsom
därförlämnarbevisreglema i lagen. Viändrareglerexisterande än att

möjlig-arbetsskadelagstiftningen. Frågangällerdetförslaginga när om
hand frågai förstaföretagsforsälqingarheltäckandeheten teckna äratt en

försäkringsbolaget.ochförsäkringstagarenmellan
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Personlig integritet, säkerhet och sekretess

Utredningen belyser i detta avsnitt flertal frågeställningar inte-ett om
gritet, säkerhet och sekretess. redogörsFörst för hur distansarbetarens
arbetsinsats kan följas arbetsgivaren. En vanlig uppföljningsmetodupp av

mål skall uppfyllas distansarbetaren. Om distansarbetarenär ärsom av
uppkopplad till huvudarbetsplatsen kan uppföljning ske datorn.viaäven

kvalitativ ellerVarken kvantitativ kontroll arbetstagares arbetsinsatsav
får dock ske dennes vetskap. kanDet regleras i avtal hurutan
distansarbetarens arbetsinsats skall följas upp.

distansarbetsplatsenNär med avancerad och dyrbar utrustningutrustas
eller med känsligt material kan både stöldrisken och risken för överfall
öka. Arbetsgivarens för säkerheten ingår i intemkontrollen. Huransvar

skall skyddas kanutrustningen regleras i avtal.
distansarbetarenOm har så ekonomiska problemstora att t.ex.pass

kan bliutmätning aktuell och distansarbetsplatsen utrustad medärom
värdefull datorutrustning, kan det viktigt för arbetsgivarent.ex. attvara

skydda kansig. ske arbetsgivarenDet avtal specificerarattgenom noga
den utrustning han har installerat på distansarbetsplatsen.som

Arbetsgivaren har för reglerna i selcretesslagen, lagenansvaret att om
företagshemligheter och personuppgiftslagen följs, och får därför bedöma
vilka arbetsuppgifter kan utföras på distans.som

Skatteförhållanden

behandlasavsnitt 5.3 de skattefrågorI har särskild bärighet vidsom
distansarbete. Utredningen föreslår schablonavdrag,att ett motsvararsom
det gäller för näringsidkare, införs vid inkomst tjänst. Förslagetsom av
innebär arbetstagare medges avdrag för bostadskostnad,att även om
någon del bostaden särskiltinte inrättats för verksamheten, arbete iav om

utförts bostadentjänsten i minst 800 timmar under beskattningsåret och
det med hänsyn till arbetet eller anställningens har varit motiveratart att
utföra arbetet bostaden.i

behandlasI avsnittet sådana skattekonsekvenser distansarbetesom
kan för den enskilde. del arbetsgivareEn betalar ersättning för att
arbetstagaren upplåter bostadeni till arbete. Ersättningenutrymme
betraktas skattepliktig ersättning utgått grundpå arbetetsom en som av
och beskattas under inkomstslaget tjänst. Andra arbetstagare får ingen
ersättning arbetsgivaren för upplåtelsen. båda fallen kanI arbetstaga-av

förutsättningarna uppfyllda, avdrag för kostnader förär göraren, om
arbetsrum. förekommerDet också arbetsgivaren och den anställde haratt
träffat hyresavtal. anställde beskattasDen då för hyresersättningenett
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avdrag för skäliga kostnaderoch kaninkomstslaget kapitalunder göra
anledning uthymingen.med av

bostadenArbetsplats i

arbetstagarensdistansarbetsplatsen i Sverigevanligastesärklassi ärDen
uppfattning hur detdistansarbetaresbelyserbostad. Avsnittet är attom

arbetsplats.använder bostadenoch hur dearbeta bostadeni som
det finnslämplig arbetabostadenflesta verkarDe är attatt menanse

arbetetfamiljen, och kan in-bli stördkanockså problem: t.ex.avman
från bostadendistansarbetarflestabostadsutrymmet. Dekräkta på som

harkvinnorarbetsrum. Flernågot änhar inte män separatseparat en
hemmet.avdelad arbetsplats i

lagstiftning finnsför denockså i avsnittetredogörUtredningen som
användas tillhyreslagen intehyreslägenhet får enligtområdet.på En

använda denvillbostad. hyresgästenOm ävennågonting änannat som
denneshyresvärden, krävs med-betydelse fördet hararbetsplats och om

bostadsrättslägenheter enligtförregler gällergivande. Samma även
arbeta hemi-problemnågotTroligen uppstår intebostadsrättslagen. att

bostad.användslägenhetenfrån så länge även som

funktionshindrade och vidförDistansarbete

rehabilitering

funktionshindrade:möjligheter fördistansarbetetsdiskuterarAvsnitt 6.1
arbetsformer kanteknik ochkombinationenkonstaterarvi att genyany

arbete, distans-möjligheter tillökadefunktionshindradede t.ex. genom
funktionshinder blikanarbetslivetpå isatsningen ITarbete. Tack ettvare

yrken.vissaarbetshandikapp inommindreett
funktionshindrade. Vidareförolika länders IT-programredovisarVi

både ochutvecklingsprojekt i Sverigeochforsknings-redovisas några
arbetstill-dels skapaförsökermed hjälp ITEU därinom nyaavman

arbetsmarknaden.funktionshinder påmedfällen, dels integrera personer
funktionshindrade. Mångabetydelse förhaftprojekt harDessa stor

detfått arbete. Utredningensedanprojekt hardeltagit dessai ansersom
fortsättaprojekt kan idennasåviktigt typavsätts attatt avresurser

distansarbete uppmärksammas i demedmöjligheternaframtiden och att
också på distansutbildningensstånd. pekartill Vikommersatsningar som

med funktionshindersammanhang, eftersombetydelse i detta personer
utbildning.traditionelldeltaofta har svårt iatt
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Avsnittet behandlar6.2 distansarbete möjlighet vid arbets-som en
ochanpassning rehabilitering. kanDet gälla har svårtt.ex. personer som

förflytta sig från hemmet till arbetsplatsen.att kan dåDe få arbets-en
anpassad arbetsplats i bostaden. Personer med försvagande sjuk-t.ex.
domar kan erbjudas distansarbete under perioder då de inte orkar till
eller vistas på arbetsplats. Fördelen med distansarbete alterna-etten som
tiv människor fortare kan komma tillbakaär till arbetet.att

Även det dagi endast liten har möjlighetär till dettaom en grupp som
på grund arbetsuppgifterna, betonar utredningen vikten tidigav av sam-
verkan mellan bl.a. arbetsgivare och försäkringskassa.

Utredningen det viktigt möjligheten till distansarbete ochattanser
distansutbildning eller kombinationäven dessa uppmärksammasen av

vid arbetsanpassning och rehabilitering.

Distansarbetets effekter på transporter

Ett vanligt för distansarbete arbetsformen kan leda tillargument är att ett
minskat resande. kapitelI går7 vi igenom den forskning gjorts påsom
området för försöka besvara frågan det teoretiskt och empirisktatt om
finns grunder för sådant påståeende.ett

Resultatet visar telekommunikation minskat resande,att ettger men
totalt ökar distansarbeteFör skall någon effektsett transporterna. att ge
på trafiken måste omfattningen distansarbete öka. det finnsMenav
många hinder för distansarbete, vilket många inte kan eller villgör att
distansarbeta. därför förutsägaDet svårt vilka effekter arbeteär påatt
distans får på resandet. Området komplext med många alltjämt obesva-är
rade frågor.

Vi drar ändå slutsatsen det troligt arbete på distansär iatt att
framtiden kommer ha dämpande effekt på de 25att procenten ca av

dagi till och från arbetet. Framför allt kanutgörresorna som resor
distansarbete dämpa de förflyttningamarutinmässiga i storstäderna,
liksom långpendling i glesbygden. däremotDet troligtinte resandetär att
totalt kommer minska.sett att

kan alltså finnas skälDet stimulera distansarbete för minskaatt att
transportproblemen. Offentliga myndigheter och organisationer kan t.ex.

långtregeringen så möjligt underlätta distansarbeteattuppmanas av som
för sina anställda. behöverVi också kunskap utvecklingen ITmer om av
och dess påverkan på transportbehovet och detta bör därförresmönstret;
följas kontinuerligt, exempelvis SIKA.av
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infrastrukturoch tekniskDistansarbete

vid distansarbete.teknisk infrastrukturbehandlar behovetKapitel 8 av
viktig förutsättningteknisk infrastrukturmodernTillgången till är enen

distansoberoende verksamhet.utlokaliseringochför distansarbete av
teknikDigital Network ellerIntegrated ServicesISDN annan som

för allt fler jobb. Myckethöghastighetsöverföring krävsmöjliggör av
utveckla fonnernaframtidsmöjligheter ligger ilandsbygdensochgles- att

kommunikation.distansoberoendeför
höghastighetsöverföringrikstäckandeTelelagen integaranterar aven

och reducerademöjligheter för lösningarskallbild. ställetdata och I nya
för konkurrens. Fråganskapashela landet ärpriser i öppnaattgenom

fåbristfällig kommerdagrestområden där tillgången ibara de är attom
konkurrens.fördelarna med dennadel av

där anslutningens.k.finns knappt 000 ISDN-orternärvarande 1För
kangäller offert, där priset vari-Utanför dessaske till listpriset.kan orter

kostnader förmycket högafinns exempel påglesbygdenkraftigt. I enera
befolkning och 95Sverigesdag kan 85ISDN-installation. I procent av

till enhetstaxa.ISDN-abonnemangtecknaföretagenprocent av
tillgängligaden endaintelösningenden vanligasteISDN är men

for-teletjänster. Andrahöghastighetskrävandeöverföringtekniken för av
tillgängliga.satellitlösningar,ocksåbredbandslösningar, ärmenmer av

tillkännagivithar regeringenvårpropositionekonomiska att1998 årsI
skallregionalt perspektivinfrastrukturavanceradtilltillgången ettur

möjlig-utökade1998. FörtillsattesUtredningenutredas. att gesommaren
tillgången tillangelägetdetdistansarbete, vitillheter att avance-somser

prisskill-regionalahela landetkan iinfrastrukturrad utangaranteras
nader.

avtal, riktlinjerreglering iDistansarbetets m.m.

riktlinjeravtal,antalkartläggningKapitel 9 ettutgörs m.m. somavav en
avtal,kollektivavtal,studerat drygt 30hardistansarbete. Vibehandlar

alladistansarbete påavseendeoch riktlinjeruttalandengemensamma
Materialet ioch lokal.förbundcentral,nivåer tar stort sammaupp

arbetsutrymme,tillhörighet,organisatoriskämnesområden, utrust-t.ex.
tillgänglighet.distansarbetstagarensning och

förmed reservationfått kartläggningenutredningenintryck är,Det av
viktiga delarmaterial,mycket begränsatsigdet attrör ettatt somom

ocksåverkarbehandlas.arbetsmiljöansvar Detochanställningsskydd
beak-riktlinjer på högre nivåuttalanden ochavtal,att gemensammasom

lägre nivåer.avtal och riktlinjer påutarbetandevidtas av
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Internationell jämförelse

KapitelI 10 internationell utblickgörs på frågan distansarbete.en om

Internationell jämförelse

Avsnittet innehåller jämförelse mellan Sverige och antal europeiskaetten
Ävenländer Australien, Kanada och USA.samt det svårtär göraattom

rättvisande jämförelser mellan länder det gäller omfattningen,när bl.a.
beroende på definierar distansarbeteatt på olika går detsätt,man
emellertid konstatera de nordiska ländernaatt tillsammans medatt USA
och Kanada ligger i i statistiken. finnsDet däremottopp likheterstora
mellan länderna i vissa andra avseenden, anställda distansarbetaret.ex att
normalt omfattas arbetsrättsliga lagstiftning och socialaav samma
skyddslagstiftning övriga arbetstagare.som

detNär gäller drivkrafter framkommer det det i allmänhetatt är
enskilda individer eller företag driver frågan distansarbete.som om
Andra frågor har haft och förväntas få betydelse den tekniskaärsom ut-
vecklingen och avregleringen telemarknader. de jämfördaAv ländernaav

det endast Sverige och Frankrikeär har officiell policy.som en
har tidigareDet funnits optimism flerai de jämförda län-storen av

derna det gäller utvecklingen antaletnär distansarbetare. Denna opti-av
mism har dämpats betydligt. ändåDet genomgående såär deiatt man
olika länderna det finns potentiell distansarbetareatt storanser en grupp
och antalet distansarbetare kommer öka framtiden.iatt att

ILO-konventionen

ILO-konvention nr 177 hemarbete 1996. harSverigeantogs ännuom
inte ställningtagit till ratifikation konventionen, inte iännu trättav som
kraft. Utredningen den bedömningen det inte finnsgör några lag-att
stiftningshinder i Sverige ratificera konventionen undantagenmot att om
för hemarbetare arbetstidslagstiftningeni och det gäller tillnär rätt
semesterledighet bort, vilket föreslagits Arbetstidskommittén ochtas av

vi ställt bakom.som oss

Distansarbete nationsgränsernaöver

finnsDet antal internationella regelverk kan bli tillämpligaett i desom
fall distansarbete sker nationsgränserna: Romkonventionenöver om
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tillämplig avtalsförpliktelser, förordning 1408/71lag vid EEG om sam-
ordning medlemsländemas lagstiftning social trygghet, ochav om

Utstationeringsdirektivet°. skatteområdet finnsdirektiv 96/ 1/EG På ett
dubbelbeskattningsavtal har medantal Sverige ingått andrastort sta-som

respektive ettårsregeln kommunalskattelagensexmånaders- iter, samt
utländsklagen avräkning skatt. Avsnittet är över-avsett somom av en

dessa regelverk, också påminneslesiktlig beskrivning av men som en om
bli aktuellavikten tid reda på vilka bestämmelser kan vidiatt ta somav

distansarbete nationsgränser.över

övervägande och förslag i korthetUtredningens

Överväganden

statistikDefinition och

arbetskraftsundersök-för harmoniseraarbetar ländernaEUInom att
belysas. finns ingen jämför-hemarbete kanså Däremotningarna ävenatt

telependling, varför harmoniseringdistansarbete ochbar statistik enom
önskvärd.statistikvad gäller sådan inom EUäven vore

Arbetsmiljö

finnsdet för närvarande inte behovden bedömningenUtredningen gör att
behovet inforrna-arbetsmiljölagstiftningen,förändringar i attmen avav

distansarbete Utredning-arbetsmiljöfrågor det gällertion ärnär stort.om
bl.a. Arbetar-information utarbetas och spridsförutsätter sådanatt aven

skyddsstyrelsen.

och medbestämmandelagenörtroendemannalagenF

ändringardet finns några behov sigUtredningen bedömer inteatt av vare
medbestämmandelagen. kan detellerförtroendemannalagen i Däremoti

användaförtroendemannen skall få sigviktigt regleraatt avomvara
för lättareoch intranät,arbetsgivarens datorsystem, såsom atte-post

till distansarbetare.kunna sprida information
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Arbetsskadeförsäkringen

särskild fråga vid distansarbete svårighetenEn visa sambandär att ett
olycksfall de fallmellan och arbete i arbetet utförs den bostaden.i egna

bevisreglema har nyligen Arbetsskadeutred-Frågan tagitsom upp av
förslaglämnar därför inga det gäller arbetsskadelag-ningen. Vi när

stiftningen.

Personlig säkerhet och sekretessintegritet,

Utredningen har det kan regleras avtal hur distansarbetaresisett att
Ävenskall följas hur skall skyddas kanarbetsinsats utrustningenupp.

arbetsgivaren förregleras i avtal. Vidare konstateras haratt ansvaret att
företagshemlighetersekretesslagen, lagen ochreglerna i om personupp-

giftslagen följs. Arbetsgivaren får därför bedöma vilka arbetsuppgifter
utföras distans.kan påsom

bostadsrättslagenHyreslagen och

det troligen problemUtredningen bedömningen inte uppstår någotgör att
hemifrån så länge lägenheten används bostad.arbeta ävenatt som

rehabilitering och funktionshindradeArbetsanpassning,

uppmärksamma möjligheten till distansarbete och dis-Utredningen vill
bedöm-och rehabilitering. Vitansutbildning vid anpassning gör samma

funktionshindrade.det gällerning när

Distansarbetets effekter på transporter

utvecklingenkonstaterar det behövs kunskapUtredningen att mer om
detta börpåverkan på transportbehovet ochoch dessIT resmönstret;av

därför följas kontinuerligt, exempelvis SIKA.av

Teknisk infrastruktur

tillsatt utredning med uppgift utredaRegeringen har nyligen atten
infrastruktur regionalt perspektiv.tillgången till avancerad Distans-ettur

angeläget tillgången till avancerad tek-arbetsutredningen det attser som
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nisk infrastruktur kan i hela landet regionala prisskill-garanteras utan
nader. för utökade möjligheter till distansarbete.Detta att ge

riktlinjerDistansarbetets reglering avtal,i m.m.

intryck utredningen fått kartläggningen med förreservationDet är, attav
mycket begränsat material, viktiga delardet sigrör ett attom som an-

behandlas.ställningsskydd och arbetsmiljöansvar verkar ocksåDet som
uttalanden och riktlinjer högre beaktasavtal, på nivå vidatt gemensamma

och riktlinjer lägreutarbetande avtal på nivåer.av

Förslag

anställningsskyddLagen om

lagenföreslår ändring i bestämmelsen i 22 § l982:80Utredningen en
anställningsskydd LAS turordning vid uppsägning på grund avom om

lagtextenskall förtydligande ocharbetsbrist. Förslaget ett avses som
omständigheten arbetstagare har sin arbets-innebär enbart den attatt en

skall medföra arbetsplatsenplats förlagd till bostaden inte utgöratt en
driftsenhet.egen

Kommunalskattelagen

schablonavdrag, detUtredningen föreslår ett motsvararatt som som
vid inkomst Förslaget innebärför näringsidkare, införs tjänst.gäller attav

delavdrag för bostadskostnad, någonarbetstagare medges även om av
för verksamheten, arbete i tjänstenbostaden särskilt inrättatsinte om

under beskattningsåret och det medutförts bostaden timmari minst 800
har utföraeller anställningens varit motiverathänsyn till arbetet attart

arbetet bostaden.i

Arbetstidslagen och semesterlagen

bortbakom Arbetstidskommitténs förslagUtredningen ställer sig att ta
ochbåde arbetstidslagstiftningen iundantagen för hemarbete i semester-

lagen.
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örsÖksver/csamhetF

föreslår försöksverksamhet medUtredningen regeringenatt startar
försöksverksamhet bör följas utvärderasdistansarbete. ochDenna upp

effekter arbetsmiljö, jäm-med avseende på flera aspekter påt.ex.som
ochställdhet transporter.

Information

det finns behov informationUtredningen konstaterar att ett stort omav
täcka detta behov föreslår bl.a. gratisdistansarbete. viFör att att en

för infonnation och erfarenhetsutbyte distans-webbplats inrättas om
arbete.

Forskning

forskning området.det krävs ytterligare påUtredningen bedömer att
jämställdhet och arbetsorganisationkonsekvenser påDistansarbetets

exempel på områdenfinns för distansarbetede hinder ärsamt somsom
belysta.otillräckligtär

verksamhetutlokaliseradKartläggning av

kartlägga omfattningenföreslår Nuteküfår i uppdragUtredningen attatt
arbetsvill-slag arbetsuppgifter,utlokaliserad verksamhet. Aven avav

kartläggningen.bör ingå ikor, könsfördelning m.m.

Checklista för parterna

vik-antal frågor kanfunnit det finnsUtredningen har ettatt varasom
överenskommelser. checklistaavtal eller Denbeakta itiga att som

innehåller bl.a. frågor huruvida distans-framutredningen tagit som
tillhöra,arbetsplats arbetstagaren skallfrivilligt, vilkenarbete skall vara

arbetsuppgifter, säkerhetsfrågor, kostnadsersätt-arbetstid,frågor om
och utvärdering.ning
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Utredningens förslag

Sverige har, tidigare konstaterat,vi potential för distansarbete.storsom en
Arbetsformen kan fördelarinnebära såväl för individen förstora som
arbetsgivaren. dag detI relativt begränsat antal uppgifter utförsär ett som
på distans. Arbetsformen också tillgänglig främst för harär personer som

frihet arbetets förläggning.i uppläggning och Utredningen har ocksåstor
visat bostaden den vanligaste distansarbetsplatsen. kanVi samtidigtäratt
konstatera det mycket talar för distansoberoende verksamhetäratt attsom

fortsättakommer och det kan bli vanligare med distansarbeteväxa attatt
inom denna verksamhet. innebär framtidenDetta vi i troligentyp attav
kommer bredd gällervad arbetsuppgifter utförs påstörreatt se en som
distans. kommer också innebära distansarbete blir arbetsfonnDet att att en
för yrkesgrupper. Antalet distansarbetare kommer troligen också attnya
öka.

Författningsförslag

1982:80Lag ändring i lagen anställningsskyddom om

Härigenom föreskivs det skall ha följande22 § lydelseatt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §

Vid uppsägning på grund arbets-Vid grunduppsägning på avav
brist skall arbetsgivaren iaktta föl-arbetsbrist skall arbetsgivaren

turordningsregler.iaktta följande turordningsregler. jande
arbetsgivaren flera drifts-Har arbetsgivaren flera drifts-Har

enheter, fastställs turordningen enheter, fastställs turordningen för
för varje driftsenhet för sig. Om driftsenhetvarje för sig. Enbart
arbetsgivare eller brukarär den omständigheten arbets-vara att en
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arbetsplats förlagdfast- harkollektivavtal,bunden sintagareav
medförför till bostadsärskild turordning inteställs sin attegenen

den arbetsplatsenavtalsområde. Finns det ivarje utgörett en egen
driftsenhet. arbetsgivaredriftsenheter på Omfall flerasådant är

kollek-eller brukar bundenarbets-skall inomort, avvaraensamma
särskildtivavtal, fastställsavtalsområdetagarorganisations tur-en

avtalsområde.ordning förturord- varjefastställas gemensamen
fleradet sådant fallenheter på Finns isamtligaförning ett
skalldriftsenheterbegär påorganisationen ort,orten, sammaom

arbetstagarorganisationsförhandlingar enligt inomviddet senast en
avtalsområde fastställas29 en ge-

samtligaturordning förmensam
organisa-enheter på orten, om
vid för-begär dettionen senast

handlingar enligt 29
turord-Arbetstagamas plats iturord-plats iArbetstagamas

utgångspunktbestäms med iningenmed utgångs-bestämsningen
sammanlagdaarbetstagaresvarjearbetstagaresvarjepunkt i sam-
arbetsgivaren.anställningstid hosanställningstid hosmanlagda

längremedmed ArbetstagareArbetstagarearbetsgivaren.
arbetsgivare haranställningstid hosanställningstid hos arbets-längre

medarbetstagareföreträde framförframförföreträdehargivare
Vid likaanställningstid.anställ- kortaremed kortarearbetstagare

före-anställningstid högre ålderanställningstidVid likaningstid. ger
endastarbetsgivareträde. Kanföreträde. Kanålderhögre enenger

fortsattberedasefter omplaceringefter omplac-endastarbetsgivare
gällerarbetsgivaren,arbete hosarbete hosfortsattberedasering som

företräde enligtförförutsättningförut-gällerarbetsgivaren, som
harturordningen arbetstagarenföreträde enligtförsättning atttur-

för detkvalifikationertillräckligahararbetstagarenordningen att
fortsatta arbetet.för detkvalifikationertillräckliga

arbetet.fortsatta

kraft den januari 2 000.träder i 1lagDenna
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Lag ändring i kommunalskattelagen 1928:370om

Härigenom föreskrivs det i anvisningarna till 33 § kommunal-att
skattelagen 1928:370 skall införas punkt, följande lydelse.en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

33 §

Anvisningspunkt 9

Skattskyldig utförti sin tjänstsom
arbete bostaden har,i även om
någon del bostaden inteav

särskilt förinrättats arbetet, rätt
till avdrag för bostadskostnad, om
arbete utförts bostadeni minst
800 under beskattnings-timmar
året. Vid beräkning antaletav

beaktas endasttimmar arbete som
det med hänsyn till arbetet eller
anställningens varit motiveratart

utföra bostaden. Avdragiatt
medges med 2 000 kronor om
arbetet utförts bostad på deni
skattskyldiges eller hansegen
makes fastighet och med 0004
kronor fall.i annat

lagDenna träder kraft deni 1 januari och tillämpas2000 första gången
vid 2001 års taxering.
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Övriga förslag

Arbetstid och semester

Utredningen ställer sig bakom års Arbetstidskommittés förslag1995 om
bort det generella undantaget för hemarbete arbetstidslagen.iatt ta

motsvarande bedömning fråga förUtredningen i undantagetgör om
det gäller till semesterledighethemarbete enligt semesterlagen.när rätten

Ändringen i semesterlagen bör ske så möjligt, oberoendesnart som av
eventuella förändringar arbetstidslagstiftningen.i

Försöksverksamhet

funnit flera fördelar med distansarbete och föreslårUtredningen har
försöksverksamhet. kan exempelvis skedärför regeringen Detstartaratt

till offentliga myndigheter och organisationeruppmaning attgenom
distansarbete för samtliga anställda. försöksverksamhetunderlätta Denna

utvärderas med avseende flera olika aspekterbör följas och på somupp
effekter arbetsmiljö, jämställdhet ochpå transporter.t.ex.

distansarbete kan ske andraUnderlättande på Regerings-även sätt.av
skulleexempelvis arbetsplats i ökad utsträckningkansliet är en som

anställda arbeta på distans organiserade former.kunna erbjuda sina iatt
utlokaliseringskulle också kunna medverka till ytterligareRegeringen

distansoberoende arbetsuppgifter.av

Information

finns behov informationkonstaterar detUtredningen att ett stort omav
framför allt arbetsmiljöområdet,distansarbete. gäller inomDetta exem-

arbetsmiljö. ocksåutformning distansarbetarens Detpelvis vid ärav
till den enskildeinformation sprids både till arbetsgivaren ochviktigt att

arbetstagaren.

distansarbete form gratisföreslår information iVi att om ges av en
den skall fungeraSyftet med webbplatsenwebbplats. är att ensom

kan vända finns redaninforrnationscentral dit alla intresserade sig. Det en
intresseföreningarna för distansarbete,del webbplatser inom t.ex.

för distansarbete. med heltDistansforum och Nätverket Men öppenen
erfarenhetsutbyte. underlag förmöjlighet till ökat Ettwebbplats ges

Distansarbetsutredningen.webbplatsen kan vara
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Forskning

Utredningen bedömer det krävs ytterligare forskning på området.att Det
finns många områden där distansarbetets konsekvenser inte tillräckligtär
belysta. område där ytterligareEtt kunskap behövs jämställdhet.är Ett

område varför så många distansarbetepå efterärannat prövar ett tagsom
går tillbaka till traditionelladen arbetsplatsen. finns ocksåDet behovett

kunskap de arbetsorganisatoriska förändringar distansarbets-av om som
formen kan del det viktHår undersöka vilka konse-är attvara en av. av
kvenser distansarbete förhar dels de distansarbetar, dels desom som
välj arbeta kvar på huvudarbetsplatsen.atter

Distansarbetet bidrar till lösa arbetets till tid ochavgränsningatt upp
Utvecklingen individen möjligheter själv sittstora att styrarum. ger

arbete, ställer också krav på den enskilde självstora att sätta grän-men
utvecklingDenna viktig följa och uppmärksammaär attserna. genom

ytterligare forskning.
Faktorer främjar respektive hindrar distansarbete behöver ocksåsom

studeras liksom distansarbete från regionalt perspektiv.närmare, ett

Kartläggning utlokaliserad verksamhetav

Med teknikens hjälp kan verksamhet distansoberoende omlokali-ärsom
Exempel på sådan verksamhet telekontor, telemarketing ochärseras.

telefonbank. dag saknas fullständig kunskap vilkenI i omfattningom
denna omlokalisering skett. Kunskapen arbeten, arbetsupp-typom av
gifter, arbetsvillkor, könsfördelning bristfällig. Framförär änm.m. mer
allt regionalt tillväxtperspektiv det angeläget få ökad kunskapärett attur

omfattningen liksom vilka faktorer påverkar verksamhetensom om som
överlevnadslcraft.

Vi föreslår Nutek får uppdragi sådan kartläggning.göraatt att en

2-1855567
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Checklista för parterna

aspektervid vår genomgång och konsekvenser distansarbeteVi har av av
antal frågor kan viktiga beaktafunnit det finns i avtalett attatt som vara

och överenskommelser:

fråga frivillighet, varselskall gälla i uppsägning, ochVad omsom
huvudarbetsplats.återgång till

arbetstagaren skall tillhöra.Vilken arbetsplats som
dengälla fråga arbetstid, övertidsersättning ochVad skall i omsom

tillgänglighet.anställdes
fördelas mellan huvudarbetsplatsen och distans-arbetstiden skallHur

arbetsplatsen.
skall utföra arbetet skallarbetsuppgifter arbetstagaren och hurVilka

följas upp.
arbetsmiljölagen.skall sitt enligtarbetsgivarenHur utöva ansvar

ägandeförhållanden, service,Villkor för eventuell utrustning ansvar,
stöd och skydd.tekniskt

och Sekretessregler skall gälla.Vilka säkerhets- som
skall teckna eventuella försäkringar.Vem som

eventuella omkostnader.förErsättning
kompetensutveckling.gälla fråga information ochVad skall i omsom

ordnad.eventuell barnomsorgHur är
arbetsformen ochgälla fråga utvärderingVad skall i upp-om avsom

dess påverkan på arbetsorganisationen.följning av
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Utredningens1 uppläggning och

arbete

Direktivenl

fastställde utredningens direktivRegeringen beslut den 5 junigenom
Direktiven uppdrag1997. i regleringen distans-överattgav oss se av

arbete. Enligt direktiven dir. 1997:83 uppdraget i huvudsakvar
följande:

Belysa förekomsten olika former distansarbete, dvs. arbeteav av
utförs med hjälp informationsteknik hemmet elleri påsom av annan

plats avstånd från traditionell arbetsplatspå redovisasamten mer
den utveckling kan förutses avseende sådant arbete.som
Kartlägga och redovisa den lagstiftning har betydelse försom

de kollektivavtal träffats sådant arbete.distansarbete samt som om
Bedöma vilka konsekvenser distansarbete får för arbets- och
anställningsförhållanden t.ex. vad gäller arbetsmiljö, inflytande

arbetet, kompetensutveckling, anställningsskydd och jäm-över
arbetsmarknaden, förställdhet mellan kvinnor och påmän ansvars-

miljönoch skatteförhållanden, den yttre m.m.
hinder för distansarbete kan finnas lagstiftningenKlarlägga de isom

klarlägga behovet ändrad eller komplette-eller på sättannat samt av
rande reglering. för undanröja sådana hinder och förDetta att att
underlätta och stimulera distansarbete för skapa ända-samt att ett
målsenligt rättsligt skydd för den enskilde vid sådant arbete.

bakgrund de överväganden därvid föreslå deMot görsav som
lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder behövs, varvid möjlig-som
heterna till reglering kollektivavtal särskilt skall beaktas.genom

haft beakta Kommittédirektiv till kommittéerhar viHärutöver även att
offentligaoch särskilda utredare åtaganden dir. 1994:23,prövaattom

Kommittédirektiv till kommittéer och särskilda utredare redovisaattom
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regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, Kommittédirektiv till
och särskilda utredarekommittéer redovisa jämställdhets-attom

konsekvenser dir.politiska 1994:12 Kommittédirektiv till kom-samt
och särskilda utredare redovisa konsekvenserna förmittéer attom

brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.
Utredningens direktiv återges i sin helhet i bilaga

Avgränsningl

dvs. på plats den ordinarie arbetsplat-arbeta på distans,Att änen annan
hemmetföreteelse. Arbete har tidigare utförts iingen ävenär nysen,

kund. utvecklingen informationsteknik inne-eller hos Det är attnya av
arbeta distans det gäller andraburit möjligheter på näratt typer av

andra yrkeskategorier tidigare. Informations-arbetsuppgifter och än
individen oberoende avstånd och tid,telmiken det möjligt förgör att, av

och samarbeta med andrainformation kommunicerasöka attsamt
människor.

överenskommen definition begrep-finns enhetlig ochingenDet av
"arbetedirektiven definieras distansarbetedistansarbete. Ipet som som

på plats påhjälp informationsteknik hemmet ellerutförs med i annanav
traditionell arbetsplats.avstånd från en mer

svårigheterfunnit det denna definition uppstårharVi attatt trots
distansarbete. svårttydligt arbetsformen Detenhetligt och äravgränsa

ochbl.a. traditionella hemarbetsgrupper,fastställa gränsen gentemotatt
vilka tekniska hjälpmedel kan räknas IT.också avgöraatt somsom

anläg-distansarbete beror på vilket perspektivDefinitionen manav
ocharbetsrättsligafall. utredningen ligger fokus påenskilti varje Iger

alternativalagstiftningen. Därmed kan tvåkonsekvenser förandra
föreslå lagstiftningdengälla, vilka är attansatser somena en nyav

nödvändigtVid sådan detdistansarbete.enbart reglerar är attansatsen
distansarbete. andravad med Denoch tydligtklart avgränsa avsessom

nuvarandeivalt, föreslå anpassningarutredningen är attansatsen, som
dendistansarbete kan införlivas ide olika formernalagstiftning så att av

huvud-blir detlagstiftningen. Vid sådantnuvarande angreppssättett
nuvarande lag-arbetet utförs, eftersomviktigt utgå frånsakligen att var

utförs arbetsgivarensfrån arbetet ialltid utgårstiftning i attsettstort
informationsteknik ingenhar användningenlokaler. Däremot egent-av

eller andra lagar skallför arbetsrättsligaeller betydelselig bärighet om
distansarbete eller inte.gälla

utförs och huvud-från arbetetdärför valt utgåharVi attatt var
distansarbete:behandla följande formersakligen av
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Distansarbete heltidpå i hemmet.
Distansarbete på del arbetstid i hemmet.av
Distansarbetei lokal bostaden, grannskapscentral/telestuganära t.ex.

heltid.på
Distansarbetei lokal bostaden, grannskapscentral/telestuganära t.ex.0

del arbetstid.på av
Mobilt arbete hemmeti eller näraliggande lokal ingår i ovanstående0
kategorier, behandlas inte separat.men

indelning kan tillämpas såväl för arbetstagareDenna för uppdrags-som
utredningen ligger fokusI på arbetstagare.tagare.
utredningen belysesInom utlokalisering distansoberoendeäven av

verksamhet. Med teknikens hjälp kan allt fler arbetsuppgifter omlokali-
Verksamheter helt kan utföras med hjälp telefon och/ellerseras. som av

datorkommunikation kan förläggas i helst. typisktEttstort sett var som
exempel på sådan verksamhet s.k. callcenter, i utredningen benämn-är
da telekontor. telekontor sysslar oftaInom med tjänsterett man som
biljettförsäljning, IT-stöd och telefonbank. Telemarketingföretag, som
arbetar med försäljning och marknadsundersökningar telefon, är ettper

exempel på distansoberoende verksamhet ibland hänförs tillannat som
telekontor.

Utredningen distansarbete nationsgränser.även övertar upp

Utredningens genomförande1.3

Utredningen det nödvändigt inledaansåg arbetet med bredareatt en
kartläggning för få information och kunskap formerolikaatt om av

dennadistansarbete. Skälet till inledande kartläggning distans-attvar
tydlig ellerarbete inte någon avgränsad arbetsform. finnsDet inteär

heller enhetlig definition vadnågon med distansarbete.av som menas
har få framgjort det svårt tydlig bild vilken utsträck-Detta iatt en av

distansarbete förekommer.ning
Kartläggningen har bestått reda omfattningeni på distans-att ta av

arbete och inhämta erfarenheter och synpunkter vad gäller för- ochatt
nackdelar och eventuella hinder, bl.a. lagstiftningen. försöktei Vi också
få uppfattning hur utvecklingensåg på distansarbete ien om man av
framtiden.

sekretariatet har därför antal studiebesök,gjort i Sverige ochett
utomlands, arbetsplatser införtpå eller distansarbete. harViprövatsom
träffat arbetsgivare, fackliga företrädare, distansarbetare, representanter
från kommuner, näringslivet, intresseföreningar mfl.
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få bredareFör internationell jämförelse samarbetade vi medatt en
TekniskaSveriges Attachéer, uppdragpå Rådet för arbetslivs-som av

forskning RALF sammanställt distansarbete i USA ochrapporter om
Kanada. Distansarbetsutredningen har dessutom komplette-gjort en

studie distansarbeterande i Australien.av
Sammandrag återfinns i bilaga i betänkandet.7 Derapporternaav

ingår i sin helhet i utlandsrapporten "Distansarbete i Kanada, USA
och Australien", TekniskaSveriges Attachéer kommer publi-attsom

under hösten 1998.cera

kontakter och uppdragExterna

Studiebesök i Sverige

Jämtland

ÖstersundVid studiebesöket i Jämtland arrangerade Länsstyrelsen i
träffadevåra besök. sekretariatet från Rätans Företags-representanter

Infonnationsmäklama i Sverige DigiDoc Telestugan iservice, AB, AB,
ek. förening, och ämtdataCompeer AB J AB.Högama

Stockholmsområdet

sekretariatet träffat företrädare förStockholmsområdet har Ericsson,I
FoU-verksamhet, Kommunalarbetare-Stiftelsen StatshälsansFutura

Telependling Nynäshamn, Nixdorf,förbundet, Projekt Siemens
Försäkringsbolaget Skandia, Skandia International, Sparbanken,

Industritjänstemannaförbundet, StatstjänstemannaförbundetSvenska
och Telia.

ÖlandGotland, och Kalmar

Ölandsekretariatet besökte följande företag på Gotland och isamt
Stadsarkitektkontoret Visby, VisbyKalmar: i Cobalt, Visby Närings-

Malkolm Höök, Telemarketingföretagsekretariat, MörbylångaAB,
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och KalmarBorgholms kommun som också hjälpte tillITsamt att
Ölandbesök på och Kalmar.våra iarrangera

ÖckeröVidare har sekretariatet besökt grannskapskontor.

Studiebesök utomlands

Enligt direktiven skulle utredningen informera sig utvecklingen närom
regleringendet gäller distansarbete och sådant arbete i andra länderav

och led i detta har sekretariatet företagit studieresorinom EU. Som ett
Storbritannien, Irland och Australien.till Belgien,

Belgien

frånBryssel träffade sekretariatet Sveriges StändigaI representanter
Europeiska Unionen, Europeiska Kommissionen,Representation vid

ofRegional Organisation the InternationalDGV, DG XIII, European
of Commercial Clerical, Professional and TechnicalFederation

Telia sprl, Trade Union ConfederationEmployees EuroFiet, European
besökte sekretariatet professor Blanpain vidETUC. Vidare Roger

universitetet i Leuven.

Storbritannien

för Tradeträffade sekretariatet företrädare Union CongressLondonI
of IndustryTrade and DTI,TUC, Telecentre,Epsom Department

och of theTelecottage Wales, Teleworkers Association Department
besökteand the DETR. sekretariatetRegionsEnvironment Transport

Analytica.Ursula Huws,även

Irland

för Irish andträffade sekretariatet företrädare BusinessDublinI
Telecom CommunicationsConfederation IBEC, Eireann,Employers

CWU, Information Society CommissionWorkers Union samt
of and Workingfor the LivingFoundation ImprovementEuropean

Dublininstitutet.Condition
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Australien

Vid besöket Australien träffade sekretariateti företrädare för Australian
Services Union, Community and Public Sector Union, Institute of

Studies, of WorkplaceTransport Department Relations, Australian
of Statistics, Pagonis andBureau Associates, ofDepartment

Industrial Relations NSW, Roads and Traffic Authority, WorkC0ver
The Pacific TeleworkNSW, Asia Association och Australian Chamber

of Manufactures.

Undersökning

uppgift utredningsarbetetviktig i identifiera de hinderEn attvar som
finns för distansarbete. kan haEn mycket påvinnaatt attgrupp som
distansarbeta pendlare. Utredningen lät därför studie blandär göra en
pendlare de storstädernas lokala arbetsmarknader. Studien omfatta-i tre

frågeområden inflytande arbetets förläggning, omfattningde översom
till distansarbeta förekomstendistansarbete, skäl inteatt samt avav
avtal Centralbyrånpolicyskrivningar och distansarbete. Statistiskaom

SCB fick uppdrag denna undersökning. bilaga Rapporti Se 3göraatt
distansarbete bland pendlare i de storstädernas lokala arbets-treom

marknader 1998.

Seminarium

ofta och förhållandenafrågeställning hur iEn ärtassom upp om sam-
uppdelningenband med distansarbete kan påverka mellan arbetstagare

uppdragstagare. Tidsbegränsade anställningar har ökat underoch t.ex.
belysa denna aspekt har utredningen tillsammans medår. För attsenare

och Småföretagardelegationen anordnat samtalIT-kommissionen ett
aktör, egenanställd, daglönare". Samtalet kom-under rubriken Fri ny

Samtalenföljas ytterligare samtal under hösten 1998.att ettmer upp av
dokumenteras och under hösten IT-kommissionenskommer iatt utges

förstasammanfattning det samtalet i bilaga 4 Friregi. En presenterasav
daglönare.aktör, egenanställd, ny
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Övriga kontakter

arbetsmarknadsdepartementetInom i Norge liknandegörs översynen
distansarbete den utredningen Representanter frångör. Norgeav som

besökte Sverige juni föri 1998 utbyta erfarenheter.att
Vidare har sekretariatet medverkat konferenseni "Education,

Training and Employment Distance for Disabled People i Malmöat a
den 10-12 december anordnad1997, J0bCentre, Stiftelsen Hadar.av

Underlagsrapporter

Produktivitet respektive jämställdhetsaspekter vid distansarbete tvåär
områden knapphändigt belysta. Vi har därför det viktigtär ansettsom

belysa dessa frågor.att
Följande har därför utarbetats utredningenspå uppdrag.rapporter

Författarna själva för innehållet.svarar
Distansarbete och produktivitet Forsebäck, Kjell OhlssonLennartav

och Birger belyser distansarbeteRapp. Rapporten och dess produk-
tivitet i både företags- och individperspektiv. berörDen vissaäven
effekter på samhällsnivå.

Distansarbete jämställdhetsperspektiv Gunnarsson.Ewaettur av
behandlar distansarbeteRapporten och olika organisationsfonner ettur

jämställdhetsperspektiv bilaga 4.
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Distansarbetet och dess bakgrund2

bakgrunden till dagens distansarbete.detta kapitelI Ipresenteras en
historisk genomgång bild idéer bakom distansarbetet samtges en av
former arbetsformen haft och fortfarande har. historiskDetsom ger en

varför arbetsfonnen distansarbete fångaförklaring till svår iär att en
ocksåenhetlig definition. Kapitlet innehåller översikt tillgängligaven

distansarbetet i Sverige bild hur det svenskastatistik samt en avom
och hur utvecklingen varit sedan mittendistansarbetet 1980-ut avser

talet.

distansarbete medBilden2.1 ett temaav -
tidvariationer över

på sambandfick sitt genombrott 1970-talet i medIdén distansarbeteom
då arbetsformen presenterades alternativ till pendling.ettoljekrisen, som

på flera problemlösning ochSedan dess har distansarbete setts som en
fått många skepnader.har olikabilden distansarbetarenav
också mångai olika former, detDistansarbete förekommer ärmen

arbetsformer.arbetsstyrkan berörs dessaminoritetbara som aven av
framförunder 1980-talet alltSverige lanserades distansarbetel som

frånfokus flyttatsUnder 1990-talet har dockför glesbygden.möjligheten
Till följd detta associerasföretaget i storstaden.glesbygden till en av

kvinnor i glesbygd med iinte längre med utan män stor-distansarbete
stad.

de första amerikanskagenomgång sin början ihistoriskaDenna tar
Även engelskabörjan 1970-talet.idéerna distansarbete i ström-avom

betydelse för hur distansarbetet små-idéer har haft såochningar stor
bygger vad gäller utländs-fram Sverige. Avsnittetbörjade iningom växa

huvudsak-1991. Svenska erfarenheter baseraska erfarenheter på Huws
och 1987.Parmsund 1982ligen på Elling Paavonen
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Distansarbete telependlingsom

litteraturhemarbete presenterades redan 1957 i amerikanskElektroniskt
det först börjanJones 1957-1958. i 1970-automation Men var avom

allmänheten. Anledningen oljekrisenidén dentalet mötte stora varsom
epoken med billiga ochplötsliga medvetenhetenoch den närmastattom

förstHemmabaserat arbete sågsobegränsade fossila bränslen över.var
bränsle,och främst ersättasätt att attett person-spara genomsom

1970-talet presenterademed telekommunikation. mittenItransporter av
beräkningaroch Harkness 1977Nilles 1976forskare noggrannasom

förkunde årligen varjemiljoner fat oljafor hur många som sparas
hemifrån. dettaarbetsstyrkan arbetadeamerikanska Idenprocent somav
telependlare påbegreppet telecommuter,sammanhang myntades

enkelt någonföreställning hemarbetaren heltEnligt dennasvenska. är
telekommunikationmed hjälp idvs. kommunicerartelependlar avsom

faktorer, såsomoch från jobbet. Andrafysiskt pendla tillstället för att
arbetsuppgifter och deras utförande,anställningsförhållande, antogs vara

med högtypiske telependlarenBilden denoförändrade. manvar enav
förortyrke, boende ieller med akademisktchefspositionställning, i ett en

till storstaden.

distansarbetarenkreativeDen

idéer till detformulerades radikala kritiskaParallellt med dessa idéer mer
informations-idéer kundesamhället. Enligt dessaindustriellakollektiva

byrå-omfattande och omänskligabryta debidra tillteknologin att ner
taladeBell 1973förespråkare, exempelvisSamtligakratierna. som om

myntadesamhället och Schumacher 1973postindustrielladet som
optimistiska visionendelade den allmäntsmall beautiful,begreppet

därmed mindre arbetsplatser intern-decentraliserat arbetslivettom
deladeavancerad teknologi. Desköttes med hjälpkommunikationen av
Ävenoch storskaliga organisationer.byrålcratierfientlighetockså moten

huvudrollenspelasdecentraliserat arbeteframtida scenariodettai av
kreativhan liknarunderförstått stereotypen enmer avman, menav en

denne distans-Jämfört med "telependlaren"pendlare. ärän av enperson
och medoch mindre konventionellindividualistiskarbetare störremer

kostym,Förmodligen bär han hellre jeansegenföretagare.sannolikhet än
har också myck-förorten. de två visionemalandet i Menbor hellre på än

medelklassenfallen centralgestalten ibådaI ärgemensamt.et en man
Vill bådamed vad han arbeta; ochsjälv välja ochfrihetenhar att varsom

dessoch möjlig kontrolleratekniken godfrånutgår är attatt av
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1970-talet smälte dessaanvändare. slutet två visioner delvisI av samman
till Alvin Tofflers föreställning "the electronic cottage, telestugan påav
svenska Toffler 1981.

etableradesförsta telestugorna i världen 1985 i svenska HärjedalenDe
fanns telestugor elva länderoch danska Lemvig. 1993 200 i ii runtca om

dessa drygt hälften privatägda,världen 23 i Sverige. Av restenvar
Även de privatägda telestugorna stöddes oftaoffentliga institutioner.

studie angående telestugornasfinansiellt kommun eller Enstat.av
fick problem efter etableringen. Proble-livskraft många årvisar treatt ca

ofta med det finansiella stödet upphörde Hollowaysammanföll attmen
1994.

har oftast rädda jobbTanken med telestugor i Sverige varit iatt
utflyttningen. menade det data-få slut på iglesbygden, Mansätt attett att

för företaglängre farms någon anledning ochoch informationsåldem inte
kontorsarbete till dyra kontorshussamla allt imyndigheter stor-att

lokaler och arbets-glesbygdskommunema finns billiga mångastäderna. I
fler telestugor inrättades,Alla borde alltså tjäna pålösa. att argumen-

företag ochsamtidigt såg mångaterade förespråkama. Men attman
möjlighetenoch vågade utnyttjamyndigheter konservativa inte attvar

utanför huvudkontoren TCO 1987.arbetenlägga ut
oftast till företag på Mångaerbjöd också serviceTelestugoma orten.

stödja utveck-indirekt till jobb skapadestelestugor bidrog attatt genom
och tillhandahållaformer distansarbetelingen andra attgenomavav

till tekniska hjälpmedeloch tillgångdatautbildning, teknisk service som
eller för småföretaget.för den enskilde företagarenför kostsammaalltär

fungerat bäst.företag telestugorna harstöd för andraOch det är som
däremot så många Huws,arbetstillfällen telestugorna inteAntalet i är

m.fl. 1996.

till spisenkvinnorna tillbakaför fåDistansarbete att

ordbehandlarebilliga persondatorer och1980-talet börjadebörjanI attav
för användasköptes inte inkontoren.bli allt vanligare på Dessa att av

befattningarkvinnor i lägrechefer och högre tjänstemän,manliga utan av
föreställningoch skrivpersonal.kontorister Ensåsom sekreterare, ny om

hade datorer associ-till form. Tidigarekunde användasvad datorer tog
"körde ochmanliga chefer självatekniker rock ochmed i viterats som

i ställetmarknadsfördes datorertekniken,kontrollerade sommen nu
samtidigt gjorde detproduktivitet ochökade sekreterarensverktyget som

den mystikpersonalen. Mycketchefen kontrolleramöjligt för att somav
så lättaskingrades. ansågsdatorer Datorertidigare funnits attrunt nu

det.datautbildning kunde klarakvinnoranvända även utanatt
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Så småningom formulerades i England den helt föreställningen attnya
med hjälp mikroelektronik skulle "återförena familjen Williamsman av

1981. idé kornDenna inte från feministiskt håll. Det före-tvärtomvar
språkare för konservativ ideologi formulerade denna vision. Manen som

teknikensåg skulle kunna hjälpa till rädda institutionenatt äktenskapetatt
underförstått få kvinnorna tillbaka till hemmen. skulleatt Där de,genom

samtidigt de återupptog sina plikter hand barn, äldre ochatt tasom om
handikappade, kunna utföra rutinbetonat kontorsarbete med hjälp av en
terminal. Distansarbetets roll hade därmed förändrats. skulleDet inte
längre första handi lösa problemen med pendling och Otymplig, aliena-
tionsfrämjande byråkrati, problemet med upplösning familjen.utan av
Därmed ändrades också bilden distansarbetarens kön och Härstatus.av
fanns platsinte för den manlige pendlaren eller den självständige artisten;
distansarbetaren kvinna underförstått familjenär sätter inu en som
första rummet och utför relativt rutinbetonat arbete iettsom pauserna
mellan städningen och bampassningen.

Distansarbete i programvaruindustrin

ungefärDet vid den här tiden, början l980talet, börjadevar av som man
intressera sig för hur många och vilka egentligen distansarbetar. Detsom
visade sig bl.a. den engelska programvaruindustrin redan från börjanatt

1960-talet hade anställt antal hemmabaseradeett stortav programmerare.
flestaDe kvinnor hade lämnat kontorsbaserat arbete förett att tavar som

hand sina bam. I Business Week beskrivs1981 brittiskt företag, Fettom
International Ltd., där samtliga anställda600 arbetade hemmet.nästan i
95 de anställda kvinnor. Enligt företagsledningen ökadeprocent av var
produktiviteten hemarbetet. hemarbetandeDe timavlönadegenom var
och arbetade med programmering och systemarbete Elling Parrnsund
1982.

Flera amerikanska företag bedrev vid denna tid försöksverksamhet
hemarbete.med viktigtEtt skäl till denna arbetsforrnvar det inte fannsatt

tillräckligt med utbildad programmeringspersonal på marlmaden. Hem-
arbete innebar kunde utöka arbetskraftsmarknadenatt avsevärt,man
eftersom detta det möjligt för småbarnsföräldrar och handikappadegör

arbeta. Författaren till artikel i Business Week 1982 jämför deatt en
hemarbetandes villkor med det industriella hemarbetet inom exempelvis
beklädnadsindustrin och det finns risk för de hemarbetandeatt attmenar
inom kontors- och infonnationssektom blir reservarrné anställ-utanen
ning och avtalsenliga löner Elling Parmsund 1982. 1991Huws

för de flesta de här kvinnorna visade distansarbetesig inteattmenar av
någon perfekt lösning på något problemen; det fleravara av var en av
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till buds för under småbamsperiodenlösningar fannsmöjliga attsom
barn och förvärvsarbete.klara bådeav

fackligt motståndochDistansarbete

och möjligheterdebatterades farhågor med80-talet i SverigebörjanI av
distansarbete kvinnofálla, metodsågdistansarbete. Många attensom en

Med grund de erfarenhetertillbaka till spisen. ikvinnornatvinga settman
för distansarbetevarnade forskareframför allt USA,andra länder,i att

den redan starka och könsbundnakomma stärkahemarbete kundeoch att
Elling Parmsund 1982.kontorsområdetarbetsdelningen inom

mycket hårt kvinnorna påkunna slåskulle alltsåDistansarbetet mot
arbetsmarknaden.

Även distansarbetet ytterligarehåll fruktadefackligtfrån attman
existerade mellanredan rutin-arbetsdelningförstärka denskulle som
kvinnor med rutinarbetebefaradekvalificerat arbete.arbete och Man att

arbetsinnehâllet skulleutvecklas i arbetet,skulle få svårare attän att
befaradestarkare.arbetsdelningen skulle bli Manurholkas och änatt

spel. fackliga lcriti-skulle Deninflytandetockså det fackliga sättasatt ur
det dröjde innandet faktumroll iförmodligenken spelade attstoren

Skandi-eller övrigauppstod Sverige idistansarbete iegentligtnågot
1988.Ingelstam Sannenavien

ökadflera, såsomkundeför företagenfördelarnaAndra såg att vara
ackordslön,tillomläggninglönekostnadersänktaflexibilitet, genom

och lägre frånvaro.produktivitetkontorskostnader, högreminskade

grannskapscentralDistansarbete i

grannskapscentralmed Nykvarnsförsöketstartades 1984 utan-SverigeI
med hjälpstuderades möjligheternaNykvamsförsöketför Södertälje. I att

människorna på itillflytta arbetetelekommunikationochdatorer ortenav
Södertälje,arbetsplatser ipendlade tilldagligenför dessastället att

världsunikt ochNykvarnStockholm. Experimentet iochSträngnäs var
förflytta jobbetdatateknikhjälpförsök medförstafår attett avsomses

användaskunde iteknikenbörjadebostadsort.till människors Man attse
och teletelcniken fördata-kunde utnyttjasyften;regionalpolitiska att man

behövs.trakter där dejobb tillatt ge
och teknik förarbetsorganisationpåMed hjälp attsynsättett nyttav

kunnaorganisationerinformation skulleöverföraochhantera stora
förflytta arbe-lokalanpassade lösningar. Genommindre,med attersättas

landsbygden motverkas.frånutflyttningenskullestället för arbetarenitet
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Arbete på distans med hjälp datorbaserad kommunikationsteknikav
skulle därmed på påtagligt kunna bidra till utjämna de olikhetersättett att

fanns i Sverige det gäller både arbetsutbud och kunskapsutbud.närsom
analyser vilka arbetsuppgifterI skulle kunna utföras på dis-av som
fann arbeten systemutveckling, kontakter medatttans, externaman som

banker, kunder löneadministration, bokföring, dokumentation, regi-etc.
registerunderhållstrering, m.fl. väl lämpade Paavonen 1987.var

Fackligt motstånd minskar

fackligt håll dock kritikenFrån hård. Förbund inom TCO menadevar
exempelvis grannskapscentralen Organisationsform innebaratt attsom

befrämjade arbetsdelning. befarade det förstaMan i hand skulleattman
bli arbetsplats för kvinnorkomma med rutinbetonade arbetsupp-att en

gifter och de arbetade där skulle få svårt överblicka resultatetatt attsom
förhållandesin arbetsinsats i till helheten.egenav

fruktade också uppdelning arbetsuppgifterMan med kvalifi-att en av
arbete på håll och rutinuppgifter på skulle kunna under-cerat ett ett annat
införandet formlätta arbetsvärdering och kanske såav en annan av

slags ackordslönesystem.småningom något
grannskapscentraler fackligaEtt detannat argument emot attvar

kunde försvåras.arbetet arbetarDe på grannskapscentral harsom en
nämligen ofta olika arbetsgivare. blirVem i förhandlingarmotpart som

problem den arbetsplatsen,på frågade Ellingsigrör gemensamma man
Pannsund 1982.
Debatten Undersökningar genomförda i Sverige visadeavtog. att

blivitdistansarbetet inte den kvinnofälla många tidigare befarade.som
såg också antalet enskilda medlemmarMan ville distansarbetaatt som

hårda fackligaökade. motståndet minskade därmedDet så småningom
och distansarbetetpositivare på presenterades i "Pårapportenen syn

distans formuleradeslagom 1987. också de fackliga villkoren förHär
distansarbete kunde acceptabelt. Bl.a. distansarbetenär attvara sa man

endast skulle förekomma på del arbetstiden och med den anställdesav
och fackets godkännande. del arbete förladesDen till hemmetav som

vidareskulle möjligt överblicka, planera och kontrollera för denattvara
anställde TCO 1987.

Distansarbete för företagareegna

diskussion, därEn distansarbete också ingick, pågick ungefärannan
samtidigt: debatten företagsamhet. distansarbeteHär ett stegom ses som
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medidé Rank först detill entreprenörskap. XeroxDenna närvar
början 1980-talet. detta ficknätverksprogram i Ilanserade ett programav

utbildning driva företag och anslötsoch ierfarna chefer att egetexperter
årlig minimiinkomst från Rankmed garanteraddistansarbetare ensom

självständiga företagare. Sedan dessunder de första årenXerox som
distansarbete företagaredefinitionerdelinnefattas i även egnaaven

från ocharbetar hemmet använderengelska,selfemployed på somsom
arbete.dator sitti

och flexibilitetDistansarbete

med distansarbete avlöstesför- och nackdelarDiskussionerna gene-om
instrumentell hållning. börjaderationell och Manrellt semerav en

former arbetsorganisationen.flera möjligadistansarbete avsom en av
och syftet hitta"flexibilitet,diskussionNyckelordet dennai attvarvar

effektivatill bliorganisationeromstruktureraför attstoravägar att mer
just-in-timeUttryck "lean production,marknadsanpassade.och som

vid utformningenblev ledstjärnorkärna-periferi-modellen"och av
flera möjligheterblandDistansarbetearbetsorganisationer. ses nu som en

möjligDistansarbete blirflexibilitet.ökadåstadkomma väg attatt en
tillsamtidigt öka anpassningenoverhead-kostnader ochminska företagets

verksamhetens krav.

90-taletintresse påDistansarbete nytt-

distansarbete inte såför i SverigeEfter år då intressetnågra stort, togvar
Distansarbete fick ökat il990-talet.fart i börjandet utrymmeavny

försök med distans-verksamheter startadeochfler företagmedierna. Allt
växande antalet kon-ochi detmediernakunde avläsas iarbete. Intresset

distansarbete.kringferenser temat
flexiblakontoret.organisera DetocksålanseradesNu sätt attnya

verksamhetsanpassade kontoretoch detframtida kontoretkontoret, det är
vilken benämningorganisationer. Oavsettpå dessabenämningarnågra

arbetsplatser,personalen harinteidén påanvänder bygger att egnaman
långtutformat och såflexibeltarbetssättetkontoret och är attatt man som

informationsteknologin.med hjälp"papperslöst"arbetarmöjligt av
konkurrensmedelflexibla kontoretanvända detföretag kanModerna som

IT-företag sinexempel detpersonal.för locka Ett äratt som uppmanar
kompetenshemma. din vidvs. Detkvar därpersonal sitta äräratt man

Svenska Dagbladet 1993.Tankentidningsartikel ivill iha", säger man en
delmötesplats, medanfungeraskallkontoret storär att en avsom enmer
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arbetet utförs någon Från företagets sida fördelenannanstans. är att man
kan minska lokalkostnadema. individensUr synpunkt finns flera fördelar.

tidEn slippa pendla till jobbet. Samtidigtär att attman sparar genom ger
det flexibla arbetssättet möjlighet kombinera arbetstidstörre ochattmer
fritid m.fl.Berns, 1996.

börjadeSverige företag telekommunikationI inom och börjanIT i av
1990-talet sprida kunskap distansarbete och dess fördelar föratt om
arbetsgivare, anställda och samhälle. Detta skedde bl.a. påver-attgenom
ka radio, dagstidningar och facktidningarTV, frågan. Annonseratt ta upp
och reklam också viktiga instrument. Man intresserade också studen-var

och högskolorpå universitet skriva sina inomter att ämnetuppsatser
distansarbete. öka kunskapenFör distansarbete hos framför alltatt om

företag och organisationer lanserades tidningen Distans och1994större
intresseföreningen Distansforum bildades 1995.

Antalet konferenser och seminarier på under år itemat ettvar par
90-taletmitten Under denna tid fokuserade allt depåstort.av man mer

juridiska problem kan meduppstå distansarbete. resulteradeDet i attsom
flera företag började formalisera distansarbetet formuleraattgenom
riktlinjer och teckna avtal.

Distansarbete bild och verklighetsom

Bilderna distansarbetet och distansarbetaren dennaär,av som genom-
försöktgång har visa, många. Många också problemen distans-är som

förväntas lösa. formerarbete Vilka de distansarbete berörtsav av som
hitills de finns i verkligheten frågarDet sig Huwsmotsvarar ävensom

slutet sin artikel. blirHennes alla, eller ingen, det.mot att görav svar
Distansarbete så oklart definierat begrepp det svårtär ett att är att attse
det verkligen någon mätbar formexisterar i huvud Distans-över taget.
arbete verkar betydelsefullt ideologisk konstruktion änvara mer som en

verkligennågot existerar. finns dock bevisDet på alla dessaattsom som
former distansarbete existerar, samtidigt inteär änav men mer en

arbetsstyrkan berördminoritet arbetsformema.av av
då distansarbetet i verkligheten finnsHur Det såväl iutser personer,

England i Sverige, har överenskommelse med sin arbets-som som en
arbeta hemma för slippagivare pendla demen inte såatt att ärom

finns individualistermånga. tycker företagDet ochatt storasom orga-
nisationer så motbjudande arbetsplats de hellre sinär att startarsom egen
telestuga men de inte så många. finnsDet kvinnor arbetar medär som
dator hemifrån för de inte kan lösa bampassningen på tillfreds-att ett
ställande och med dettrivs men de finnsinte så många. Detsätt är
offentliga och privata arbetsplatser systematiskt överför delsom en av
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finnsmånga.arbete men inte så Dessutomtill hemmabaseratpersonalen
använderdå och då datorer ihemifrån ocharbetardet många somsom

finns mångaarkitekter, och dettillfrån rörmokarealltsitt arbete, som
för jobbaanvänder hemdatoribland sinochkontorarbetar på attsom

förvirrande: mobil-det helaförOchhemma. ängöraattextra mer
utföradet möjligt alltmerharbärbara datorer gjortochtelefoner, faxar att

specifik plats.oberoende Men,arbetetmobilt,arbete göraatt somenav
leva infor-enbart kan påmänniskan inteeftersomkonstaterar,Huws

befolkningenmajoritetlänge innandröjadetkommermation, att aven
dessa kategorierallahonSamtidigtdistansarbetare.blir atttror av

1989.fortsätta Huwskommerdistansarbete växaatt
framför allt1980-taletunderdistansarbetesågsSverigeI ensom
skillnad moti mångakanske tillöverleva,glesbygdenmöjlighet för att

och utlokalise-satellitkontortelestugor,Grannskapskontor,länder.andra
mycket dessasyfte Hurhaft dettaallaharenheter gemensamt.ring av

utflytt-förhindraarbetstillfällen ochtill skapabidragitarbetsplatser att
helsthurSverigekartlagt,integlesbygdenfrånning är som somsesmen

glesbygdverksamhet iskapagällerdetförebildmodell och när att ny
tillglesbygden företagetfrånfokus flyttatsdock1990-talet harUnder

följd detta associerasstorstaden. Ochföretag isärskiltoch avsom en
storstad.med iglesbygdimed kvinnor mänlängredistansarbete inte utan

från RuralThedevelopment" 93,rural"Teleworking andexempelvisse s.
England, 1996.Commission,Development
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Distansarbete2.2 i Sverige en-

statistikgenomgång

Det finns skillnader frånstora i resultaten de kartläggningar gjortssom av
distansarbetet i Sverige, eftersom det saknas enhetlig och överens-en

definitionkommen begreppet distansarbete. årsl studierav senare upp-
frånvisas skillnader 30 000 till 1 miljon distansarbetare.

Många mätningar arbete förlagt till hemmet, där traditionellaavser mer
hemarbetsgrupper kan räknas in. Den definition distansarbeteav som

på arbetsplatsnivåanvänds omfattar däremot vanligtvis inte traditionella
arbetsgrupper lärare. I mätningarna påt.ex. varierar kraven hurävensom
mycket arbetstiden skall förlagd på distans för det skallattav som vara
räknas distansarbete.som

förutsätterDistansarbete inte användning teknik. Ungefär hälftenav av
distansarbetarna använder dator och fåtalendast ett har möjlighet till
uppkoppling via dator.

frånEnligt den mätningen 1998 förläggersenaste 9 procent samt-av
liga arbetstagare i Sverige arbete till då då.hemmet regelbundet eller och

Inom EU arbetar länderna för harmonisera arbetskraftsunder-att
såsökningarna hemarbete kanatt även belysas. Däremot finns ingen

jämförbar statistik distansarbete och telependling, varför harmo-om en
sådannisering vad gäller statistik inom EUäven önskvärd.vore

Distansarbete
alltid detsamma arbete hemmetiär nästan0 som
alltid frågan "flexarbete arbetar helaär nästan ytterst0 om -

arbetstiden på distans
vanligast inom utbildning och forskningär
vanligast bland högutbildade i medelåldernär

förutsätter inte tekniska hjälpmedel
med möjlighet till IT-uppkoppling ovanligtär

jämfört med andra länder vanligast i Sverigeär
har alls ökat den taktinte i tidigare förutspåddeman
har potential.stor
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definitionsfrågadistansarbetareAntalet en-

distansarbetar i Sverigeantaletförsta mätningenDen personer somav
m.fl.Nordplan Engström 1990.uppdrag 1986gjordes påSCB avav

fleraför distansarbete lett tilldet intresset1990-talet harUnder stora
enhetligavsaknaden ochområde,undersökningar på detta enmen av

medfört skillnaderdistansarbete har idefinitionöverenskommen storaav
undersökning uppgå tilldistansarbetare kan i 1Antaletresultaten. caen

antalet till 000.undersökning endast 30milj medan mättannanon en
fråganentydigt på hurdet ändå gårFör att ettatt svarge meromse

antal dehar vi gått igenomdistansarbetar i Sverigemånga ett avsom
frånstudierna TCO:s 1994år.under Enstudier gjorts äravsenaresom

till SCB:s ordinariegjordes i anslutningTCO94.2 Undersökningen
samlade Nordiskadecember 1994.arbetskraftsundersökning i Dessutom

data SCB:s undersök-Nordplan in viasamhällsplaneringförInstitutet
ULF95.3 uppdrag Arbets-Pålevnadsförhållanden år 1995ning avom

frågor rörande arbets-antallades i april 1997marknadsdepartementet ett
EU-frågorhjälpmedel till detekniskaanvändningtid i hemmet samt av

arbetskrafts-frågorna i SCB:still de ordinarieläggsårligensom
tilläggsfrågorundersökningAKU97. Motsvarandeundersökning utan

arbetarAKU985. företagStelacon,1998genomfördes SCB ett somav
undersökningarantalhar gjortmarknadsundersökningar,med ett an-

kommunikations-Stela97.° institut fördistansarbete Statensgående
under-med hjälp SCB,genomförde våren 1996,SIKAanalys av en

kartladesresvanor.7 arbete 1997och Isökning IT partsgemensamtettav
landsting ochsamtliga kommuner,distansarbete inomförekomsten av
undersökningvarjeKOM97. utförligare presentationkyrkan En av

finns bilagai
distansarbete ochdefinitionundersökning har sin mät-Varje egen av

fleraändå konstaterakanåt,skiljer sigmetodiken attmanmen
flera avseenden.likartade resultat i Itillhar kommitundersökningar

försök klar-följerskillnader. Häravseenden uppvisasandra attettstora
resultaten.skillnader ilikheter ochlägga

2 arbetsplats", TCO 1995.Hemmet som
3 organisations- och"MedJohansson 1997, IToch R,M-GEngstöm mot nya

1997:28.och organisation", KFB-RapportFlexibilitet tid,arbetsformer. i rum
4 septemberArbetsmarknadsdepartementet, 1997."Distansarbete",
5 EU-tilläggsfrågor april 1998.AKU,ArbetskraftsundersökningarKälla: SCB
6 "Hushållsbussen Stelacon, 1997.97", AB97" ochIT-bussen
7 till Kommunikatons-Underlagsrapport 6"IT-utvecklingen och transporterna nr
kommittén, SIKA, 1997.

Slutrapport,8 atypiska anställningar, PMdistans ocharbeteKartläggning av
Kommunförbundet 1998-03-16.
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undersökningarDe hela arbetsmarknaden och där antaletsom avser
distansarbetare redovisas visar antalet distansarbetare varieraratt mer
beroende på definition på årvilket undersökts.än Undantaget dockärsom
AKU-undersökningen från jämfört1998 med motsvarande undersökning
från redovisas1997. Här ökning andelen arbetar regelbundeten av som

dåeller dåoch i hemmet, från 7 till1997 9 Antalet1998.procent procent
påarbetar distans motsvarande dag ärocksåvecka ipersoner som en per

detsamma i samtliga undersökningar där arbetstiden påstort sett distans
eller i hemmet se diagram nedan.anges

Antal dlstansarbetaraenligt olika definitioner undersökningaroch

1000000

900000

600000

700000

600000

Totalt antal500000 varav 1daNaMid
400000

300000

200000

100000

0 .
TCO94 ULF95 AKU97 Sla|a97

Definition distansarbeteav

TCO94 Undersökningen omfattar anställda förläggersom
arbetstid till hemmet". skiljer påMan

de har överenskommelse med arbetsgivarensom atten
regelbundet förlägga arbetstid till hemmet

de arbetar hemma då och då.som
FörvärvsarbeteULF 95 helt eller någontill del förläggs tillsom
bostaden eller plats den ordinarie arbetsplatsen.änannan
Nedre för distansarbetets tidsmässiga omfattninggräns är
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timmar/vecka." Jordbrukare ochomfattning till 2är satt
bamomsorgspersonal undantagna.är

"anställda haromfattarUndersökningenAKU97 som en
arbetsgivare utföra helaöverenskommelse med sin att

hemarbetandearbetstid hemmeteller delar sin Deiav
regelbundet eller dådistansarbetarredovisa defår om

och då.
Yörvärvsarbetande regelbundetMätningenStela97 somavser

s.k. distans-arbete från bostaden,utför ordinariesitt
vecka8arbete, i timmarän permer

också:ingårredovisningenI
AKU97,definitionAKU98 Samma se ovan.som

arbete påregelbundetdistansarbeteMedSIKA96 annanavses
Undantagarbetsplatsen.vanliga, ordinariedenplats än
ordinariehemarbetande där dentjänsteresor,är

ochrörliga arbeten därhemmet ocharbetsplatsen är resor
omfattasMed andra ord intearbetet.förflyttningar ingår i

Servicetekniker, lantbrukareförsäljare ellerkringresande
hemtjänsten.personal inomeller

utförs"arbetedistansarbeteMedKOM97 avses som av en an-
vecka/månaddagareller fleraregelmässigtställd peren

bostaden och därt.ex.huvudarbetsplatsenutanför i
Med distans-användas.telekommunikationsmedel kan

förtroendearbetstidtidarbete påintearbete ärsomavses
hellerkyrkomusiker inteochlärareför samtt.ex.

eller enstaka dagarkvällsarbeteindividuellt påtaget när
hemma.arbetararbetstagaren

resultatenTendenser i

dag i veckanminstdistansarbetarmiljonEn kvarts en

dagmotsvarande minsttiddistansarbetar iAntalet en perpersoner som
föri och sigmiljon. Antalet varierarkvartsungefäruppgår tillvecka en

huvudsakligenverkardetundersökningama,olikamellan denågot men
mätteknik TCO94, ULF95,ochdefinitionerskillnader imindrebero på

Stela97.AKU97,
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Hemnet den vanligaste distansarbetsplatsen

EDSOIUt vanligasteDet distansarbetar frånär hemmet.att Distans-man
arbete bostadeni 35-40 miljoner arbetsdagarmotsvaras år.av per
Betydigt färre arbetsdagar förläggs till de grannskapskontor, telecenter
och d/likt finns i Sverige. ungefärDet 100-150ärsom personer som
distansarbetar 20 000-30 arbetsdagar000 år i dessa former. 3 500-per
4 000 arbetar på satellitkontor, vilket 700 000-motsvararpersoner
800 000 arbetsdagar år Engström, Johansson 1997.per

Ardra studier har endast den arbetstid förläggsmätt till hemmetsom
TCO4, AKU97, AKU98, Stela97.

Distaisarbete vanligast bland eller blandmän kvinnor-

Andebn respektive kvinnor distansarbetarmän varierar kraftigtsom
mellai de olika undersökningarna, beroende på dels definitionenom

företagare,innefattar dels kvinnodominerade yrkesgrupperstoraegna om
lärare och barnskötare ingår.som

Enigt vissa studier det vanligare distansarbetarär männenatt än
kvinnorna TCO94, ULF95, SIKA96. Andra studier visar detnästan

förhållandet, dvs. det betydligt vanligare bland kvinnormotsata äratt än
bland AKU97, AKU98. förklaring kanEn företagarenän attvara egna
ingår definitionen distansarbete i ochULF95 SIKA96, och flerattav

företagare. endastAtt några timmar i månaden eller veckanmän ä iegna
räcker för definieras distansarbetare kan också bidra tillatt attsom

dominerar i antal. kvinnorDe distansarbetar arbetarmännen nämli-som
flzr timmar vecka på distans vad distansarbetandeän män görgen per

AKUW.

Hur vanligt distansarbeteär inom kommunal sektor

lärare faller definitionenDär inom distansarbete det vanligast medärav
distanarbete kommunalinom sektor. Ingår inte lärarna distansarbeteär
mycke ovanligt inom kommunerna.

flera undersökningarEnigt det vanligast distansarbeta deninomär att
offentiga sektorn TCO94, ULF 95, AKU 97, AKU98. dessa under-I
söknirgar ingår den lärargruppen, där drygt 90 000 enligtstora personer

och knapptAKU97 115 000 enligt förläggerAKU98 visspersoner
arbetstid till hemmet. några undersökningarI dessutomingår barn-

9 antalet arbetsdagarBeräkiing presenterades forskarna seminariumettav av
den l73ktober 1997.
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skötarna TCO94, AKU 97, AKU98. Enligt Kommunförbundets egen
enkätstudie det mycket ovanligt med distansarbete KOM97.är Detta
beror naturligtvis helt olika definitionerpå distansarbete används.att av
Varken lärare eller dagbarnvårdare ingår i Kommunförbundets definition

distansarbetare. och dagbarnvårdare yrkesgrupperLärare tradi-ärav som
tionellt alltid har arbetat hemma. Räknas dagbamvårdama bort, ändåär
lärargruppen den distansarbetare enligt flera studier. Menstörsta gruppen

väljer betrakta lärare distansarbetare ellerattoavsett om man som
återspeglar deras hemarbete inget på arbetsmarknaden.nytt

och med lärargruppentill så arbetar mindre hemmaDet är att ännu
i femårigttidigare. Sedan 1995, läraravtal slöts, har lärarnasnär ett nytt

fördubblats.arbetstid i skolan Skälet till detta avtal arbets-nästan var
l önskan flexibilitet, högre produktivitetgivarens och ökadstörreom

i effektivitet verksamheten.i
den kommunala sektorn räknar alltså lärare tillParterna inom inteI

distansarbetare och naturligtvis inte heller dagbamvårdama.gruppen -

medelåldernhögutbildad och iDistansarbetaren är

samtliga undersökningar har funnit distansarbete vanligastI ärattman
bland tjänstemannayrken och bland med hög utbildningpersoner

Stela97.TCO94, ULF95, SIKA96, AKU97, AKU98,

särskilt vanligt bland deDistansarbete inte på arbets-är yngre
marknaden. betydligt vanligare distansarbeta harDet närär att man

arbetsmarknaden och blivit lite säkrareetablerat sig på i sin yrkesroll.
Åldersgruppen representerad bland demår högst distans-35-54 är som

AKU98.arbetar ULF95, SIKA96, AKU97,

på mindre arbetstidenDistansarbete vanligast delen av

förlägger distansarbetama drygt dag i Veckan tillgenomsnittI en annan
den ordinarie arbetsplatsen ULF95, AKU97. Endast fåtalplats än ett

arbetar hela arbetstid på distans TCO94, ULF95.sin

° lärare kommunala sektorn arbetsgivarenslöts avtal for i1995 ett attsom anger
arbetstiden. de arbetstirn-har reglera 400 timmar 176775rätt procentatt av avIl år själva. behövde lärarna endastförfogar lärarna Före 1995över varamama perl

på på från med lägst antalarbetsplatsen undervisningstid 504, för lärare undervis-
till undervisningstimmar. hade varje lärareningstimmar, 648 Dessutom 5 timmar

arbetsplatsförlagd tid i veckan.
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vanligast SverigeDistansarbete iär

del undersökningar drar slutsatsen distansarbeteEn vanligare iäratt
andra länder. Framför allt baserar dettaSverige i många jäm-än man

förelser med andelen distansarbetar i USA ULF95,personer som
SIKA96.

tekniska hjälpmedelDistansarbete förutsätter inte

distansarbete förutsätter tekniska hjälp-Samtliga studier visar inteatt
distansarbetar datorstödmedel. Ungefär hälften dem använder isomav

Stela97.arbete distans ULF 95, SIKA96, AKU97,på

via till ovanligtMöjlighet koppla sig dator arbetet äratt upp

harAKU97 till distansarbetare Stela97 medEndast 000 50 00030ca
få fall ISDN-anslutning möjlighetmodem eller i någrahjälp uppringtav

till arbetsplatsen.koppla sigatt upp

förutspåddetidigareinte ökat i den taktDistansarbete har man

distansarbetare, gjordesförsta angående iVid den mätningen som
000ökning motsvarande 400förutspåddeSverige 1986, personerman en

antaletuppföljningen 1995 framkomm.fl., 1990. VidEngström, att
Även deULF95. mätningardistansarbetare detsamma 1986somvar

oförändrat sedandistansarbetare varitantaletgjordes 1994 visar attsom
bekräftasantalet distansarbetare ioförändradeTCO94.1986 Det en

först under det åretfrån AKU97.1997 Detmätning är senastesenare
hemmetantalet förlägger arbete tillökning uppmätts.av somsom en

arbetade i hemmet. 1998 års mätningEnligt 250 000 IAKU97 personer
AKU98.hade antalet stigit till 300 000 personer

Ökningen ochmellan 1997 1998 20 Den störstamotsvarar procent.ca
då mindre bland dembland dem arbetar hemma och då,ökningen är som

Ökningen medungefär jämt fördeladregelbundet arbetar hemma. ärsom
liksom bland anställda offent-kön, ålder, yrke, bransch inomavseende på

enskild sektor.lig och
mellan och kanSkillnaden resultaten 1997 1998 års AKU-mätningi

antalet och andelen förläggerinnebära reell ökningalltså av somen
sedanhemmet- den första ökningen mitten 80-talet. Menarbete till av

fler dem tidigare då ochkan också tyda på alltskillnaden ävenatt av som
uttrycklig överenskommelse medhar sindå arbetade hemma, nu en
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Ökningenarbetsgivare arbeta hemma. kan alltså också avspeglaatt attom
distansarbete arbetsform blivit känd och på fleraattsom mer man
arbetsplatser har policyskrivningar och avtal distansarbete.om

Potentialen för distansarbete bedöms fortfarande storsom

undersökningar har studeratDe potentialen distansarbete konsta-som av
den dag750 000 i inte alls distansarbetarärterar att stor. personer som

bedömer de skulle kunna det. I undersökning framkom-göraatt samma
också andel företag med erfarenhet distansarbete räknaratt stormer en av

med fler de anställda kommer börja distansarbeta Stela97.att attav
Andra det finnsräknar med potential på distans-600 000att en nya
arbetare och drygt 000 dem distansarbetar mindre tid idag250att somav
kommer öka distansarbetstid ULF95.sinatt

överväganden

beskriva distansarbetets omfattning och konsekvenser med hjälpAtt av
besvärligt dag, både och andra länder. åstad-statistik i i Sverige Förär att

komma jämförbara undersökningar måste först formuleraman en gemen-
formulering följande,och enhetlig definition. Vid denna bör avsam

identifierade, aspekter arbetet lokaliserat,Nutek 1998 ärövervägas: var
användning infonnationsteknik.tiden, hur arbetet organiseratär samt av

arbetskrafts-länderna för harmoniseraarbetarInom EU att
finnsvilket hemarbete kan belysas.undersökningama, Däremotgör att

telependling, varförjämförbar statistik distansarbete ochingen enom
gäller sådan statistik inom önskvärd.harmonisering vad EUäven vore
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Distansarbete3 förutsättningar och-

former

Sverige påhar potential för distansarbete,stor bI.a. grunden av en
utbredd tillgångteknikanvändning där allt fler har till dator i hemmet.
Bland fördelarna med distansarbete för individen känslan frihetär denav
främsta. För arbetsgivaren främsta fördelendenär ökad produktivitet,

företagen i första hand personalpolitiska fördelaräven medom ser
distansarbetet. Men det inte alltid givet distansarbeteär att leder till ökad

åtminstone svårtproduktivitet; det ofta att belägga. Nackdelarna medär
svårighetendistansarbete oftast arbetsrelaterade, påskiljaär attsom

arbetstid fritid. För arbetsgivarensoch del för minskad kontrollutgör oron
den nackdelen.stora

främst för sådanDistansarbete i dag tillgängligt harär personer som
frihet arbetet de själva kani att och de arbetar ochavgöra närvar som

få tillhandahållakan arbetsgivaren att teknisk utrustning. Vidare det ettär
pårelativt begränsat antal uppgifter utförs framtidendistans i dag. lsom

kommer troligen uppgifter.att större bredd vad gäller Mense en
fortfarande arbetsuppgifternautpekas det hindret för distans-störstasom
arbete i den undersökning utredningen gjort bland pendlare i de tre stor-
stadsområdena. Behovet arbetskamrater hinder förär ett annat stortav
distansarbete.

Bostaden den vanligaste distansarbetsplatsen. Telestugor ochär
grannskapskontor andra, betydligt ovanligare, alternativ. Telekontorär är

år.relativt företeelse, vuxit starkt under Telekontorenen ny som senare
s.k. distansoberoende verksamhet. Dessatyp verksamheter kanär en av

områden.utlokaliseras till mindre centralt belägna förMycket talar att
distansarbete kan bli vanligare inom telekontor och distans-annan
oberoende verksamhet.

Distansarbetet tillbidrar att lösa arbetets avgränsning till tid ochupp
Utvecklingen individen möjligheterstora att själv sittstyrarum. ger

också påarbete, ställer krav denstora enskilde självatt sättamen
Denna utveckling viktig följa ochgränserna. att uppmärksamma bI.a.är

ytterligare forskning.genom
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möjligheterFramtida

potential för arbete distans. B1.a.har flera avseenden påSverige i storen
för distansarbete goda. detta avseendetekniska förutsättningarna Ideär

kännetecknas b1.a.Sverige av
och stark ställning telekommu-lång tradition inomhög kompetens,0

nikation
mobiltelefoner invånareandel telefoner ochmycket hög per

lokala nätverk LANmycket hög andel av
datortätaste ländervärldensrollen ettsom av

fiberoptiskautbyggdavärldens nät.mestett av

i mångahierarkisk arbetsorganisationmindreAndra faktorer änär en
ställthistoriskt har sigfackföreningarländer och svenskaandra settatt

tillutvecklingen medverkatutveckling, dåtill tekniskpositiva även
1997.jobb se Nutekåtskilliga förloradestrukturomvandling och t.ex.

allt vanligarei hemmetDator

År svenskar1995 1,4 miljoner1995 SCBhade enligt1995 Datorvanor
betalda arbets-dessaoch 000till dator hemmet, 200tillgång i avav var

givaren.
åren.ökat kraftigt dehemmet hartill datorer iTillgången senaste

blandökningen varitfrån 1998 harundersökning LOEnligt störsten
År tillgångmedlemmarhade LO:s21LO-medlemmar. 1995 procent av

Även blandökat till 36hade andelenhemmet, 1997till dator i procent.
och varitmellan 1995 1997har ökningenoch SACOmedlemmar i TCO
från tilloch för 57 69till SACOför från 39 53betydande TCO procent-

procent.
År hemKsvenskapersondatorer i Avmiljonerfanns det 1,41998

för uppkoppling Internet. Dettaanvändes 000dessa 500 motsvararmot
sedanmed 1995.ökning 50 procentcaen

TCO-medlemmarochförändrades andelen LO-Däremot som
dettamellan och 1997. Ommycket litet 1995arbetetanvände dator i

dator-med stark ökningutvecklingenden tidigarebetyder att aven
det handlarbrutits, ellerjobbet haranvändning i snarare om enom

har detBland SACO-medlemmarinte.tillfällig uppbromsning, vet man
Årfrån till 1997under dessa år: 75 83ökningvarit procent.ävenen

arbetet. Motsvarandemedlemmar dator ianvände LO:s30 procent av

telefonsamtal med IDC juni 1998.Enligt
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siffror för TCO 79 Av samtliga anställda det drygtprocent.var var
hälften 55 procent använde dator i sitt arbete LO 1998.som

Sverige världens snabbast växande datormarknad. bak-Enanses vara
grund till detta ändrade Skatteregler såsom den slopade förmåns-är
beskattningen vid arbetsgivares anskaffning hemmadatorer anställ-av
da se vidare avsnitt 5.3. öppnadeDetta möjligheter för företag ochnya
myndigheter höja personalens kompetens och datamognad. Finansi-att
eringen sker ofta bruttolöneavdrag.via Många företag, kommu-ett större

m.fl. erbjuder sina anställda till förmånligaPC villkor. Ocksåner nu
fackföreningar, såsom LO och harTCO, också förmånliga erbjudanden
till sina medlemmar.

Även del det distansarbete idag utförs i Sverigestorom en av som
sker tillgång till dator ellersig kommunikationsteknik, såsome-utan vare

fleraInternet visar studier bristen på tekniska hjälpmedelpost, etc., att
eller tekniska funktioner hinder för distansarbete. Seutgör ett t.ex.

JohanssonEngström 1997, Sturesson 1998.

Distansarbete från individens perspektiv

Följande avsnitt bygger på sammanställning antal studieretten av
genomförda i Sverige. Avsnittet baseras också på de arbetsplatsbesök

utredningen liksomgjort, på den utredningen beställtrapportsom
angående distansarbete och jämställdhet bilaga källor4. Andra riks-är
täckande kartläggningar,statistiska bl.a. studie från TCO 1995en
avseende anställda förlägger arbetstid till hemmet och under-som en
sökning Johanson 1997 kartlagtEngström distansarbetetsav som
utbredning i landet.

Ytterligare källor olika fallstudier: Larsen 1996 undersöktär som
distansarbete i fyra svenska företag, industriföretag, två telekommuni-ett
kationsföretag och försäkringsbolag. 1996 har i artikelHytterett en
beskrivit hur arbetssituationen distansarbetemed i hemmet försigter en

kvinnor. arbetar för företagKvinnorna med lång erfarenhetettgrupp av
anställda förvärvsarbetar hemmet.i Schéele och Ohlsson 1997som von
har gjort jämförelse mellan distansarbetande och icke distansarbetandeen
personal högteknologiskti företag. Sturesson 1998 har studeratett
distansarbetare telependlarkommunerii två s.k. Sverige.

Fördelar

En de fördelarna med distansarbete den upplevelse frihetstörsta ärav av
arbetsforrnen Arbetet intar central plats för distansarbetama.som ger. en
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tillfällig tidspress ellerarbeta hemma för klaravanligasteDet är att att en
lugn och och därmedarbetsbelastning. hemmet kan arbeta iI man ro mer

känner mindreeffektivt. lättare koncentrera sig och sigDet är att man
dethemmiljön. sådantsplittrad den ostörda Meni även görsommer

olika delar ihop finns med i redovisningarlättare få livets attatt av
och möjlighetentid till familjenfördelar, såsom färre arbetsresor, attmer

arbetsliv och privatliv.kunna kombineralättare
Även uppskatta distansarbetetsoch sigbåde kvinnor män sägerom

olika innebördoch flexibilitet, tycks de läggatill frihetmöjligheter större
bli geografiskt obundeninnebär friheten såuttalandet.i För männen att

hierakiskslippa undanfriare arbetsform ochmöjligt, fåatt ensom
och flexibilitethandlar frihetenkontroll. kvinnorna, däremot,För attom

barnen med yrkesarbete.kombinerakunna ettomomsorgen

hinderNackdelar och

deoftast arbetsrelaterade.med distansarbete EnNackdelarna störstaär av
arbete ochdra mellanverkar svårighetennackdelarna gränsenattvara

arbets-kontakt medfrån fritiden. Sämrekoppla arbetetfritid, att av
Även problemnackdel.ocksåkamrater många stor av merensomser

hjälpmedel, besvär medtekniskafärre ellerteknisk karaktär såsom sämre
arbetsmate-tillfredsställande och avsaknadfungerafå teknikenatt att av

längre tiddistansarbete. arbetarofta hinder för Derial uppfattas somsom
familje-har med bostadennackdelarbostadeni göra:attäven somser

och privat-bostadsutrymmetoch arbetet inkräktar påmedlemmar stör,
attityd,distansarbetet kan arbetsgivarenshinder förlivet. Andra vara

arbetets innehåll.andra villkorarbetstid ochavtal samtom

perspektivfrån arbetsgivarensDistansarbete

driv-enskilda individers önskemål varitfrämstHittills har det varit som
arbets-det förstdistansarbete. Mångakraften bakom är närattmenar

det kommeroch driva distansarbetetill börjargivarna intiativ atttar som
råder det enighetgenomslagskraft. Samtidigtfå attstorstörre omen

måldistansarbete i sigfrivilligt och intedistansarbete skall äratt ettvara
kapitelför vissa mål se vidare 9. Förmedel uppnå attattutan ett man

flexibla arbetsformer måste initiatiavetmed påskall lyckas satsningen
professor på Statensledningen, Bengt Ametzkomma från högsta menar

Swedenmiljömedicin artikel i Computer iför psykosocial iinstitut en
legitimt arbeta på distans ochLedningen måste det1998: göra attmars

organisationsfrågoma.den måste fokusera på
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Fördelar

finnsDet också de den har vinna på distans-att mest attsom menar som
Ökadarbete just arbetsgivaren. produktivitet, kostnadsbesparingar,är

personalpolitiska fördelarstrategiska brukar anföras. empiriskaDesamt
studier fokuserade fördelarpå och nackdelar för arbetsgiva-ärsom
ren/ företaget däremot få åtminstone vad gäller svenska studier.är -

finns studierDet visar kostnadsbesparingar kan påvisas i formattsom
minskade hyreskostnader och effektivare resursutnyttjande kontors-av av

lokalema. Distansarbete därför företagsekonomiskt intressant alter-är ett
nativ vid organisation tjänste- och varuproduktion Schéelevonav
Ohlsson 1997.

Ett exempel från svenskt försäkringsbolag visar distans-ett stort att
arbete lett till effektivitetsökning på 15 beror bl.a.Detta påprocent. atten
Vissa yrkeskategorier försvann och deras arbetsuppgifteratt övertogs av
distansarbetarna heltidpå började arbeta från hemmet. Företagetsom

100 000-125 000 kr på varje medarbetare lämnade kontoret.sparar som
dessa besparingarFörutom har företaget kunnat förbättra servicen mot

kunderna, främst distansarbetarna själva får bestämmaatt övergenom
arbetstiden. sparadeDen restiden fritid, deninte blir i stället tillger mer

arbetstid. DN 4 juni 1998.mer
Förhoppningar ökad effektivitet och produktivitet hos de anställdaom

centralt till införamotiv distansarbete fyra företagi undersöktaett attvar
1996. bedömerLarsen Företagen också produktiviteten ökade,attav

några produktivitetsmätningar gjordes Enligtinte. detLarsen ärmen
troligt arbete kan utföras anställda arbetar distans.påatt attmer genom

detta kan beroMen på någon får del deatt övertaannan en av
arbetsuppgifter distansarbetaren tidigare utförde. så fall innebär detIsom

vinsterna inte blir såatt stora tror.som man
detMen inte alltid de totala kostnaderna sjunker införär när man

distansarbete. framgår underlagsrapportDet angående distansarbeteav en
och produktivitet utredningen beställt har oftaFöretaget godsom
kontroll på förändringar lokalkostnademai och i investeringskost-
nadema, medan däremot måste med produktionskostnaderna.man se upp

kan bådeDessa stiga och sjunka, har det visat sig.

2 Distansarbete och produktivitet Forsebäck, Ohlsson, Rapp 1998.av

3-1855567
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motivPersonalpolitiska överväger

gjorde bland fyraSwedentidningen ComputergenomgångVid somen
före-fördelar dessaframkommer destorföretag i 1998svenska attmars

sådanaExempel påpersonalpolitiska.främstdistansarbetemed ärtag ser
företagets förmågadistansarbete ökartillmöjligheternafördelar attär att

enklaredetarbetskraft.duglig Detbehållaattrahera och gör även att
blir dess-allra flestasjukdom familjen. Deoch iföräldraledighethantera

minskar förbehovet kontorsytahemarbete. Atteffektivare i sittutom av
betydelse.underordnadverkarföretaget vara av mer

personal-första handsvenska företag isåalltsåverkarDet att servara
bildbekräftas dendistansarbetsfonnen. Dettafördelar medpolitiska av

tillinitiativetvanligastestudiebesök. Detfått från ärutredningen att
införa distans-tillanställda. Motivetfrån dekommitdistansarbete att

önskemål.enskilda anställdasföretagflestaockså på dearbete var
distansarbeteinförandetdriveraktivtarbetsgivaredärFöretag av

telekommunikation. Motivenoch ärfinnas inom IT-framför alltverkar
och affärs-produktivitetsökningförväntadkostnadsbesparingar,ofta

ochlärvill "levabranschenhärmål i denstrategiska mansomman-
kontors-drarFlera företagmarknader.samtidigt visa vägen mot nernya

ochför diskussionmötesplatstillförvandlar kontoretochytan enmer
utförs någonegentliga arbetetdetmedan alltmerarbetet,planering avav
mycketIT-företag hardeStudier från storettannanstans. ensomav

distansarbete kräverdockdistansarbetare visarandel att annanen
1997.Schéele Ohlssonledarskap vonannorlundastyrning, ett

hinderochNackdelar

chefemas, oftade flestadistansarbeteförhindret ärDet största anser
inställning kandistans.till arbete på Dennainställningmellanchefemas,

nackdelen för arbetsgivarendensamband medha störstaattett anses vara
distansarbete också kräverkontrollen. Att typrisken tappa avatt en ny

mycketställerLedarskap på distansflesta.deledarskap poängteras av
arbetsplatsmål. Påformuleraoch förmågatydlighetkrav på attstora en

chef måstedistansarbetarensuttrycktebesökteutredningen attman
ställakvalitetskrav,ochmålledaochkunna sättaattstyra uppgenom

medarbetarenfrihetoch lämnainnehåll etc.tid, attleveranskrav på
arbetsplats.ochmetod, arbetstidsjälv välja

formkrävs imerkostnaderkan deföretagethinder förEtt avsomvara
datorbehöverArbetstagarenoch teknik.utrustninginvesteringar inya

hemmet,arbetsmöbler iarbetsmiljövänligasåsomoch utrustning,annan
på kontoret.behåller arbetsplatseller hon sinhanoftast samtidigt som
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Arbetsgivarens för arbetsmiljön vid distansarbete i hemmetansvar
vid studiebeöken möjligt hinder. Distansarbete kanett annatangavs som

också medföra säkerhets- och sekretessproblem för företaget.
Flera företag utredningen besökt poängterade också det kanatt vara

behållasvårt och utveckla företagskulturen distansarbete blir föratt om
omfattande arbetsplats.på kan ledaDetta till samhörigheten medatten
företaget och kollegor minskar.

Produktivitet vid distansarbete

studier genomförts kringDe distansarbete och produktivitet visarsom
praktiskt undantag distansarbete leder till ökad produk-taget utan att
tivitet. Produktivitetsökningar från till hela 70ett procent procentpar
förekommer dessa studier. Oftai ligger de produktivitetsökningar som
dokumenteras 20 Distansarbete och produktivitet, under-runt procent
lagsrapport till utredningen.

Produktivitet delas vanligen följ andein i
Arbetsproduktivitet, produktionsvärde/-volym" arbetad0 som avser per
tidsenhet.
Totalproduktivitet, produktionsvärde/-volym i relation till allaär0 som
kostnader fåför jobbet gjort, dvs. inte bara lön och andra personal-att
kostnader, också lokalhyra, maskinerutan m.m.

det fallet kan få högre produktivitetI de anställda jobbarnärsenare man
hemma kontorsytan och därmed kostnaderna kan minskas.attgenom

kan ske arbetsproduktiviteten ökar. vanligasteDetta Detutan äratt att
arbetsproduktivitet medan studier totalproduktivitet förekommermäta av

sällan.mer

Arbetsproduktivitet kan på flera olikamätas sätt:
Tidsåtgång för arbete; periodiskt återkommande jobbvisst ett0 som

kontorettimmar på kanske10 8 timmar dengörat.ex. tar att tar om
anställde får hemma lugn ochsitta i med arbetsuppgiften. härDet ärro
kanske det vanligaste produktivitet för distans-sättet mätaatt
arbetande.
Vid distansarbete från utlokaliserat kontor brukar försälj-mäta0 man
ning; biljettkontor på landsbygden kan produkti-iett ort t.ex.en vara

3Enligt vårensamtal med Walter 1998.Paavonen
4 "output".Dvs.
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enhetmotsvarande iför de säljer 20 än t.ex.procentatt mervare
Stockholm.

kan redovisadistansarbetar från hemmetFörsäljningsenheter som0
leda till ökadkan i sinökad produktivitet. Dettakundtidökad tursom

försäljning.
produk-mått påeller månadveckahandlagda ärendenAntal är ettper0

försäldingsbolag.bl.a.användstivitet avsom

arbetsprodukti-förpåverkas barabehöver inteTotalproduktiviteten att
distansarbetet. Iarbetsstyrkan ökar,delarförviteten t.ex. engenomav

införandet1997 visasOhlssonSchéelestudie att avvonav
uppstårarbetsstyrkan. Detuppdelningtilllederdistansarbete enaven

produk-och därförekommerdistansarbetedärflexibel,blirsomgrupp
produkti-därbildasstiger. Dettroligen äventiviteten annan grupp,en
arbeta påväljer intedennaeftersomsjunker,troligen attviteten grupp

från distans-uppgifterfår vissasistnämnda överdistans. Denna tagrupp
förepådefinierasproduktiviteten sättOmarbetsgruppen. somsamma

för denden sjunkertroligtdetdistansarbete,införandet attär gruppav
distansarbetar.intesom

sjunker,produktivitetentotalamöjligt dendetPå är attsättsamma
Orsakenproduktivitet.har höjt sindistansarbetar pådetrots att egensom

hanteringutförs snabbare,aktivitetervissa t.ex.kan trots att avattvara
rapportering. Detlångsammare,aktiviteterandrautförskundorder, t.ex.

minskar.produktivitetentotaladentillleder sedan att
kanlättoch dessakvoterproduktivitetockså är attHär attpoängteras

vadberoendearbetsproduktivitetenmissvisande. Såbli t.ex. manav
Är varierandemedarbetsveckaellerarbetstimmardeti nämnaren.mäter

distans-bero påkan alltsåProduktivitetsökningen attantal arbetstimmar
hanobetald,del änarbetstid hemma,arbetar längrearbetaren envarav

kontoret.påskulle gjorteller hon
påsåledes berounderlagsrapporten,enligtkan,produktionökadEn

bero påkansjunkit. DetArbetskraftskostnaden kan ha attflera faktorer.
fåtidigaretidden extraarbeta under utan attresteväljer att manman

konsekvensarbetskraftskostnadenlägrefall denandrabetalt. I är aven
bero påsig intebehöver i attandra Dettillomlokalisering orter. man

nyanställda på dendebero på ortenkanlöner,betalar lägre attutan nya
tydligtdetarbeten attbegynnelselöner. I vissa ärlägrehar typer manav

påarbetamöjlighetenstimulansochökad frihet attupplever aven
tidigtförfortfarandestå sig atteffekt kommer ärdennadistans. Om att

hardistansarbetslösningardeltydligtocksåuttala Detsig attär enom.
"Hawthorne-fomiuppmärksamhet. Dettaoffentligfått stor avger en

produk-leda tillkan i siginriktningförändring oavsettdvs.effekt", en
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tivitetsökningar. Slutligen kan företaget sambandi med införandet av
distansarbete ha sina rutiner. De rutiner möjligavaritöversett attsom
fonnalisera har formaliserats och IT utnyttjas. tekniklösningarBra leder
till ökad produktion. skulle kunnaMan organisations-säga att nya
lösningar, där distansarbete kan ingå, kan underlätta accepterandet av ny
teknik, använd i organisationslösningar kan höja produktivi-som nya

Forsebäck m.fl. 1998.teten.

Distansarbete från fackligt perspektivett

Fackliga företrädare, främst inom TCO, uppmärksammade tidigt de
finnsproblem kan uppstå vid distansarbete. Framför allt härsom en oro

de luckor finns i lagstiftningen vad gäller anställnings-över t.ex.som
skydd och arbetstid, vilket kan leda till försämrade arbetsvillkor vid
distansarbete. Fackförbunden inte negativa till distansarbeteär men anser

det bör regleras. Såväl flera förbund ochTCO inom TCO SACOatt som
förslag till hur sådan ramreglering kan se vidarehar utgett ut en se

kapitel 9. fackliga organisationerna har också uppmärksammatDe
problem kan samband med försök åstadkommauppstå i attsom en

bostaden. fram riktlinjergodtagbar arbetsmiljö vid arbete i TCO har tagit
för arbetsplats hemmet bör utformad. Riktlinjerna utgår frånhur i varaen

och Arbetarskyddsstyrclsens föreskrifter. Arbetar-arbetsmiljölagen
medverkat arbetet. Med dessa utgångs-skyddsstyrelsen har iäven som

möbeltillverkare fram möbler uppfyller kra-punkt har antal tagitett som
anpassade för hemmiljö. 1997.på ergonomi och TCOärven

på distansArbetsuppgifter

vilkastudie från Paavonen 1987 studeradesSAFI typer aven
kan utföras på distans. företag analyseradesarbetsuppgifter Femsom

utifrån och funktionella aspekter för bedöma vilka arbetsupp-tekniska att
skulle kunna utföras distans. antalgifter teoretiskt på Ettsett stortsom

funktioner arbetsuppgifter, såväl enkla kvalificerade, bedömdesoch som
utföras distans. Enligt analysen bedömdes bl.a. följandekunna på grupper

lämpliga för distansarbete:arbetenav vara

Utvecklingsarbete: konstruktion, delar forsknings-systemering,0 av
verksamhet m.m.

kontakter med banker, kunder, leverantörer, myndigheter,Externa0
försäkringsföretag m.m.
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Administration fakturor,löner, bokföring och redovisning, produk-0 av
tionsplanering, materialplanering, bemanningsplanering m.m.
Övriga arbetsuppgifter: dokumentation, kodning, registrering,0
registerunderhåll m.m.

informations-Med till arbetsuppgifter i det framväxandehänvisning att
uppskattardel innebär hantera informationsamhället till stor att

anställda heltm.fl. 1998 drygt alla i SverigeForsebäck 50att procent av
skulle kunna distansarbeta.eller delvis

till de könsspecifikabilaga 4 inte hänsynEnligt Gunnarsson tar man
finns den svenska arbetsmarknadenoch strukturer på närmönster som

utförasvilka arbetsuppgifter kan påuppskattningargör av somman
sjukvård ochyrkesområde inom hälso- ochdistans. Kvinnornas ärstörsta

direktkontakt meddel arbeten medhandlar tillsocialt arbete. Det stor om
kroppslig närhet och iarbeten krävergamla och sjuka,barn, somsom

kan skötas på distans.utsträckningmycket ringa
yrkesområden,och arbetar inomOckså kvinnor männär samma

mellan dem efter ganska tydligaarbetsuppgifternafördelar sig mönster.
serviceinriktade och mottagandebundna,har deKvinnorna upp-mera

breda och utåtriktade områ-rörliga,medan dominerargifterna, män mera
utesäljare.oftare innesäljare medan Detden. Kvinnor männen ärär t.ex.

könssegregeringdistansarbetet domineras Denmobilas.k. män. somav
framöver kommermedför sannolikt detpräglar arbetsmarknaden ävenatt

ocksådistansarbetar kvinnor. Detvanligare äränmänattatt sanno-vara
vanligare blanddatorstödda distansarbetet kommerlikt det attatt vara

bland kvinnor.män än
teoretiska analyserfinns risk viddetGunnarsson att avenmenar
generella slutsatserintellektuelle analytikem drardendistansarbete: av

"privilegierade"mycketofta präglaserfarenheter meravsomegna
flesta anställda har.arbetsvillkor deän

allt kategorierdet framför tvådrar slutsatsen1996Larsen äratt av
förstapå.distansarbetsuppgifter företag har något vinna Denattsom

där produk-arbetsuppgifter kräver arbetsro ochsådanakategorin är som
arbets-kan andra kategorindärför kan Dentivitetsvinster ärgöras.

kanDistansarbeteform fältarbete.uppgifter innehåller någon avsom
marknaden.dessa anställdaför föraalltså utnyttjas närmareatt

traditionelladistansarbetare ofta tjänste-utförsArbetet ärsom av
informationsbearbet-brukar betecknasmannauppgifter, sådant somsom

arbetsuppgiften.vanligasteförberedelsearbete denplanering ochning; är
och yrkenföretagare har befattningarintedistansarbetareDe är somsom

med sig"fritt arbete, sådant gårhar relativttyder på de att taatt ett som
SIKA, Engströmsjälva kan Sturesson, TCO 1995,och de överstyrasom

1997.Johansson
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Vid utredningens studiebesök på flera arbetsplatser jobbattangavs
hemma kräver socialt arbetsliv med många kontakter. Någraett externa
varnade för flytta hem med rutinuppgifter. "Sitter medatt personer man
rutinuppgifter till hundra i sin ensamhet dör smula,procent man en
uttryckte arbetsgivarna besökte.vien av

Sammanfattningsvis kan konstatera analyserarattman mer man
förutsättningarna för distansarbete desto färre arbetsuppgifter verkar

Ålämpa för utföra distans. andrasig på sidan det säkert betydligtatt är
fler arbetsuppgifter lämpade för distansarbete det relativtär änsom
begränsade antal utförsi dag på distans.som

Vilka kan distansarbeta

god självdisciplin,Distansarbetaren bör ha resultatinriktad ochvara van
arbeta självständigt. arbeta på distans ställer krav kunnaAtt påatt att

själv framåt. hög arbetsmotivationplanera arbetet och driva sig En är en
grundläggande egenskap. Förmåga intiativ och haatt ta attegnaannan

själv kan bedöma det arbetet, har ocksåkvalitetskänsla så att man egna
visat sig viktigt Larsen 1996.

framhåller det oftast lämpligt medFlera arbetsgivare inte äratt
distansarbete för nyanställda och medarbetare. viktig del i börjanEnunga

arbetssätt och nyutexamineradarbetslivet hitta rutiner. Enär rättattav
den mognad och erfarenhet krävs föroftast inte ha somperson anses

kollegor chefer.distansarbete, behöver aktivt stöd och Computerutan av
Sweden 1996.1998, Larsen

Hinder för distansarbete

distansarbete bland pendlare deUtredningen har undersökt i storstä-tre
framkommerdemas lokala arbetsmarknader bilaga 3. undersökningenI

arbetsuppgifter det hindret för distansarbete. Såutgör störstaatt typen av
de tillfrågade detta skäl förmånga 85 inteprocent attsom av angav som

Arbetsuppgifterna dock mindre hinder för distans-distansarbeta. är ett
Malmö-arbete Stockholmsområdet 83 procent i Göteborgs- ochi än

kan troligen förklaras såväl andelenområdena 90 procent. Det attav
högutbildadeänsteproduktion andelen i Stockholm.är störstsom

andra viktiga skälet till distansarbeta behovet arbets-inteDet äratt av
skulle kunna tyda arbetetkamrater, vilket 60 Detta påprocent attuppgav.

andra kollegor. kantill del sker i samarbete med det ocksåMennärastor
socialttyda arbetskamraterna för många också viktigt stöd,på äratt ett

från.vidare fjärmar siginte utansom man
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till de intetillfrågade skäletde20Knappt attattprocent angerav
skäl ärvanligaretillåter dem.arbetsgivaren inte Dettadistansarbetar är att

16-44 årdebland de äldre. 25bland de procentän yngreavyngre
äldregruppenskäl, medan drygt 10arbetsgivaren procent avsomanger

i högreeftergymnasial utbildningmedPendlareskäl. ansersammaanger
distansarbete dehinder förinställning ängrad arbetsgivarens utgör ettatt

deknapptSlutligen 15utbildning.förgymnasial attprocentmed angav
medan 10arbetsplatsen,utanförarbetsmotivationfåhade svårt att

hinder.karriärmöjligheterminskadeprocent somangav
och fannföretagdistansarbete hosstuderade1998 atttreJon Rognes

svåravisade sigförst fannsförväntningarnamycket positivade varasom
Även distansarbeteskäl till detta.flerafinnsförverkliga. Detatt om
beteende. Detickedetbra,rationellt accepteratär ettärsett somses

hund sinblirDistansarbetarenundan. utandra sigsuspekt att som en
flocken.hunden och hos Denhosbådeskaparflock. Det ensammeoro

ochinformationför sig, missarharkollegornavad spontanintevet
kvar på kontoretblirOch defikarum.ochkorridoreridéutbyte i som

för sig.obbaren harhemmajvadundrar
studeradedenågotframgång påblev någon treDistansarbete inte av

hinder.många gångerarbetsinnehålletvisade sig ettBl.a.företagen. vara
äldre versionerÄven ofta hadehämskoblevtekniken att mangenomen

och helaPersonligajobbet.påhemmadatorprogram än vanorav
hinder.ocksåkanföretagskulturen utgöra

riverpå kontoret. NärarbetarationellarekanskeDet attär uppman
ihophållerkittetsamtidigt bortvärden kantraditionella ta somman

Å Ofta detpreciskan det ärsidan tvärtom.andraorganisationen. vara
distans,det påkontoretpårulla göraän attlegitimt tummarnaattmer

avslutningsvis.påpekar Rognes
distans-arbetsplatser därpåutredningen gjortstudiebesökdeVid

Teknikenhinder.teknikenframlyfte många ettförekommerarbete som
distansarbetare itillservicemycketmåsteofta, ochstrular geman

fungerar intekommunikationuppringdmedTeknikenbörjan.synnerhet i
ISDN-anslutningförtyckte prisetfleratillfredsställande och attalltid var

redovisadeochsäkerhetsfrågor attFleraför högt.alldeles tog upp
ökadmedföraockså kanproblemtekniskaförutomdistansarbete en

brottsrisk.
intevågarväsentliga. ManhindermentalaframhöllflestaDe som

distans-okunnighetfrågaocksåkanbanor. Dettänka i omomvarnya
for mångakostsammarekrångligare ochverkadärförkanarbete. Det

traditionelladenhotdistansarbetedet motAtt utgör ettarbetsgivare är.än
därmed hotArbetsformen upplevs ettfleraorganisationen tog somupp.

mellan-pekadekontrollbehov. Mångahar utcheferde stortettsomav
distansarbete.forhindrendecheferna störstaettsom av
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vid studiebesöken förvånans-juridiska problemDe togssom upp var
dock samtliga försäkringsfrågor ochfâ. Flera pekade på svåravärt att var

oklara.
motståndamerikanska studier kan hinder för distansarbeteEnligt vara

för distansarbete ocharbetsuppgifter intefrån arbetsgivare, som passar
psykologiska hinder; dedel harhöga teknikkostnader. En ävenpersoner

finns vanligoch professionella påbehöver den sociala samvaron som en
lidande grundför karriären kan bli påarbetsplats, de sig att avoroar

Även distansarbete ochför fördelarna meddistansarbete de som serm.m.
inledande motstånd så starkadistansarbeta kan dessasjälva vill attvara

dem börja.det kan hindra att
gradvisade kvinnor i högreamerikansk studieEn ävenatt omannan

lösning på derasdistansarbete kunde braansågän män att envara
distansarbeteföroroligaproblem, kvinnorna än männen attmervar

karriärmöjligheter.inverkan pä derasskulle ha negativen
slutar arbeta påtill människorstudera orsakerkanMan även att

nämligenbörjar distansarbeta slutarhälften deUngefärdistans. somav
till distans-och ansluter sigmånader, mångamed det 9-18inom ettsom

tillvanligaste skälendistansarbeta.börjar aldrig Dearbetsprogram att
påskäl, börjardistansarbetaamerikaner slutar ettär attexterna mansom

arbetsplatsen.på Detkräverbefattningjobb eller ärattnytt man mersom
tyckergrundslutar pålika vanligtinte attattär att av manman

Mokhtarian 1998.dåligt.distansarbetet fungerar
hinder fördet finns flerakonstaterasSammanfattningsvis kan att

detarbetsuppgifternapekasöverraskandedistansarbete. Något ut som
ocksåGenomgången visardistansarbeta.skälet till inteviktigaste attatt

få.anförsproblemende juridiska ärsom

distansarbetareVilka dagensär

blandvanligasttidigare avsnitt,framgårDistansarbete är, avsom
bland högrehögskoleutbildade,blandbland45 år, män,överpersoner

vanligt yrkesgrupperDistansarbete iföretagare.ochtjänstemän är som
joumalister/författare. 1996,Se SIKAochkonsulter/utredare, lärare t.ex.

och avsnitt 2.2.Johansson 19971998, EngströmSturesson
undersökning blanddenockså till delbekräftasbildDenna stor av

bilaga 3. Härutredningen gjortstorstadsområdenpendlare i tre som
hareftergymnasial utbildningmed störreframkommer att personer
utbildning.med lägrearbete desittinflytande förläggningenpå änav

Även möjligheter distans-arbetet haråker bil till större attpersoner som
inflytandenormaltkollektivt. haråker Män överarbeta de störreän som
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de kan förlägga sina arbetsuppgifter kvinnor. fjärde harVaränvar man
inflytande de vill jobba, jämfört medstort över sjunde kvinna.var var

Cirka 35 165 pendlare000 de till del utförprocent attsvarar en
arbete distanspå i bostaden eller i dess närhet. Majoriteten distansarbetar
alltså inte alls. Några direkta skillnader mellan kvinnor och finnsmän
inte vad gäller andelen distansarbetar. förlägger kvinnorDäremotsom
mindre tid hemmet,till timmar veckan,1-2 i medan andelstörreen av

arbetar hemma 2-8 timmar.männen
Många distansarbetare har långa arbetsveckor; längre arbetsvecka än

40 timmar verkar inte ovanligt. Studier kartlagtäven närvara som
distansarbetet utförs Visar del distansarbetet ligger utanföratt storen av
kontorstid. verkar alltsåDet så del distansarbetetatt ärstorvara en av en
form övertid med tanke på vilka yrkeskategorier handlardet ärav om-
det troligt övertiden ofta inte betald se Sturesson 1998, TCOäratt t.ex.
1995.

"typiska distansarbetareSturesson i sitt material baserat påtreser
distansarbetare s.k. telependlarkommuner.i två Alla denär män,tre
förste företagare, högskoleutbildad45 år, har l-3 timmarsegen ca som
restid till ordinarie arbetsplats dit han åker med bil. Han har stortegen
inflytande sina arbetsförhållanden, arbetar konsultuppdragmedöver ca

timmar veckan, del bostaden där53 i i han har särskiltstor ettvarav
arbetsrum, och vill byta till grannskapskontor. hälfteninte Mer än av
distansarbetet sker kontorsarbetstid, hanpå har arbetat två år påänmer
detta och mindreminst i veckan han skulle hasätt gör äntre resor annars
gjort.

andre typiske distansarbetarenDen också högreär enen man,
har likheter med företagaren.tjänsteman har något kortareHanstorasom

restid, och något kortare arbetstid,1-2 timmar, knappt timmar.50
Arbetet bostaden eller på grannskapskontoret kortare, tilli tvåär en
dagar. fasta arbetsplatsen i bostaden ligger kanskeDen i ett rum som
också används till Mindre fjärdedel distansarbetet påän görsannat. en av
ordinarie kontorstid. har års erfarenhet distansarbete.Han än ettmer av
Distansarbetet arbetsresa mindre vecka.ger en per

finns slutligen, enligt tredjeDet Sturesson, distansarbetare,typen av
den mellannivå.manlige tjänstemännen på år, harHan 35är yngre, ca

lägre utbildningnågot minst gymnasium, har timmars restid,1-2men
oftare kollektivt färdmedelanvänder eller samåker och arbetar 45ca

timmar i veckan. har tillräckligt, lika inflytandeHan inte överstortmen
arbetstid, och litet inflytande arbetet kanöverraster semester, men var
förläggas. arbetar bara dag veckan bostaden,Han i i har mobilten men
arbete i utsträckning den högre och före-tjänstemännensamma som

arbetar till fjärdedel distansarbetstidenHan påtagaren. upp en av
kontorstid, det finns också många med liknande förhållandenmen som
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minskardistansarbetstiden. Distansarbetet intedet halvagör änmer
antalet arbetsresor.

fråga för demdistansarbeteSammanfattningsvis verkar vara en som
och de arbetarsjälva kanfrihet arbetet dehar sådan i avgöra näratt var

till-lätt kan få arbetsgivarenbehov detoch de har attavsom om --
hemma.handahålla teknisk utrustning

distansarbetetutförsVar

distansarbetsplatsenvanligasteBostaden den

helt dominerandedenarbetstid till hemmetförlägga del sin ärAtt aven
tydligast iframgår flera studier,distansarbete. Detta ärformen menavav

dettydligtframgår också1997.Johansson Här ärattEngström
Distansarbetetill hemmet.hela arbetstidenförläggaovanligtmycket att

ochbostadenarbetstiden mellandelaalltid detsamma attnästanär som
del arbetstidenmindreocksåvanligastearbetsplatsen. Det är att aven

arbetsplatsen.del tillochtill bostadenförläggs störreen
Även alternativgrannskapskontorpådärkommuneri satsat somman

flesta harbostaden.arbeta i Dedistansarbetamaföredrartill bostaden att
Sturessonsärskilt arbetsrumhararbetsplats och mångafastdär etten

1998.

Telestugor

för med1980-taletetablerades i mittenförsta telestugorna attDe av
landsbygden,utvecklingen påunderlättateknikanvändning av ny

verk-oftast flera olikainnefattadeTelestugomaglesbygden.framför allt i
kommer-och andraideell karaktärdelsamheter, där mermervar aven

lokalbefolkningenutbildning föruppdragen hörideellasiella. Till de mer
hjälpmedindivider och företagtilloch serviceanvändning ITi avav

företag ochuppdragutförs påArbetekommunikation.datorer och som
utfördes iarbete tidigaredvs.andra regioner,i stor-institutioner som

tillhänförsglesbygd.telestugan i Dessautföras ikundestaden, upp-nu
och HollowayUtbult 1992karaktär. Sekommersielldrag t.ex.merav

1994.
den upplöstessamlade förening. Innantidigare iTelestugoma envar

MångaSverige.25-tal telestugor iföreningenbestod1998 runtett omav
kommersiell inriktning. Destrikthartelestugor ärde tidigare nu enav
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bestående första hand frilansande uppdrags-organiserade i nätverk iav
arbetar distans. ideella uppdragen har till delpå De över-tagare storsom

Byastugan".5tagits andra intressenter, t.ex.av
finns kvar dagde traditionella telestugorna iHur många ärsomav

kartläggning har utvecklingen tyckssvårt Någon inte gjorts,säga.att men
verksamhet allt andrakommersiell påminnergå mot omsom meren mer

olika verksamhet.uppdragstagare med

Grannskapskontor

grannskapscentralerdistansarbete ochförsök medidéer ochDe somom
sanden, i80-talet mestadels ibörjanförekom Sverige ii ut menrannav

företagökat hos såvälfanns tecken på intresse90-taletbörjan somav
uttryckförväntningar bl.a. isådanaenskilda Konkret sig atttogpersoner.

försöktetill storstäderna,oftast kranskommunerkommuner,i vissaman
pendling med telependling.fysiskfå invånare ersättaatt

telependlarkontor, ellertelecenter,grannskapskontor,påSatsningen
alternativhar ofta kommit tillföreteelsen,benämnerhur ettsomman nu

grannskapscentralenAvsikten medbostaden.till distansarbete i är att
fårkontakter för individerna. På såmed socialaarbetsmiljö sättskapa en

bostadnärheten sinarbeta imed kunnafördelarna attutanatt avman
fåofta antingenbestår iintresseindividen blir isolerad. Kommunens att

och/ellerkvar kommunenipendlande kommuninvånare attstannaatt
arbets-grannskapskontor hyrtill kommunen. Ifolk flyttalocka ettatt

arbetsplatserutrustad med komplettalokalin sig igivaren gemensamen
distansarbetande personals räkning.service föroch vissen

grannskapskontor,hur mångakartläggning visarfinns ingenDet som
där.arbetareller hur mångadag finns i Sverige,telecenter ietc. somsom

2.2.se avsnitt Itill ungefär 100-150uppskattas dockAntalet personer
år har detundergrannskapskontor har inrättatsdärde kommuner senare

verkar detverksamhet. Snararealltid lett till någoninte permanent vara
de blir lön-grannskapskontorenifå så hög beläggningsvårt attatt en

ñnansieringsstödet försvunnit.inledandedetefter attamma

5 Hollowaytelefonsamtal med Lillian maj 1998.Enligt
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Telekontor

90-taletsunderstarktföreteelse vuxitrelativtTelekontor° är somnyen
finansielladeetableratsharkontordessahälft. Mångaandra avav

representeradeandra aktiviteterfinnsdetserviceföretagen, ävenmen
biljettför-IT-stöd ochtelekommunikation,sektor,dennainom t.ex.

erbjudermedan andraförsäljning,medenbartdel arbetarsäljning. En en
olikaflerapåtelekontoretableratharföretagFleraservice.varierad

landet.iplatser
Sverige.telekontor itotalt 500finnsdetmedräknarMan att ca

enligttill 22 000uppskattastelekontorensvenskaanställda i deAntalet
källa beräk-London EniDatamonitorgjordundersökning annanaven

heltidsanställda000omkring 80tilltelekontorsysselsatta iantaletnar
telemarke-inräknarDå även130 000sammanlagteller manpersoner.

telekontorensförmarknadenocksåframkommertingföretagen attHär
på 25tillväxtårligmedväxandesnabbastdeverksamhet är enaven

medan endastregi,itelekontorbedrivsuteslutandeNästan egenprocent.
tele-150-200sker i deomsättningendel, 3begränsad procent, avcaen

företag.andrauppdrag åtmedarbetarkontor som
84hadehalvårefterÅr ochInstitut,Call Center ettbildades1997 man

har ingenInstitutetStockholm.ifinns 70dessa procentmedlemmar. Av
tele-benämntutredningenicallcenter,begreppetdefinitionstrikt av

viainformationförmedlahandlardet att avan-kontor, att ommenarmen
teleteknikcerad

telefonbankerdagtelekontor. IvariantTelefonbank är geraven
000Intemetkunder. Ca 1000och 200kundermiljontill 1 perso-service

tilluppgårtelefonbankerAntalettelefonbankerna.anställda iärner
Menåretdygnet runt.dem runt,Många är öppnadussin.omkring ett av

anställda iflertaletlandsbygden,påfinns utantelefonbankemaingen av
någotDistansarbete ärStockholm.i trorfinnstelefonbankema somman

telefonbankema.inomomfattningöka ikommer att

verksamhetUtlokalisering av

verksamhetsådan äromlokaliserakanhjälpteknikensMed somman
utlokaliseraVerksamheter attdistansoberoende. anses varapassarsom

verk-medanregelstyrda,ellerprocedur-och äraktiviteter somprocesser

callcenter.benämnsengelskani° dettelekontorMed somavses
1998.majInstitutCall CenterWeinz,7 AndersmedtelefonsamtalEnligt

december 1997.Arbetsmiljö 12, 88 tidningenartikel iSe nr
1998.majInstitutCall Center9 Weinz,Anderssamtal medEnligt

februari 1998.Finansförbundet1° frånUppgift
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samheter bygger på bedömning och består kämaktivitetersom av anses
mindre lämpade. Exempel på kämverksamheter ledning och "image-är
skapande verksamhet. Till regelstyrda aktiviteter hänförs kontors-
administration, posthantering, telefonkontakter, korrespondens, data-
inmatning, rapportskrivning, redovisning, revision, fakturering, brev-
produktion och IT-aktiviteter. Alla dessa verksamheter möjligaär att
utlokalisera. "

EU-kommissionen har bedömt ungefär 50 syssel-att procent av
sättningen bundeninte till viss geografisk lokalisering,är tillsetten

krav.produktionens Arbetsuppgifter till del omfattarstorsom
administration och bygger på data- eller teletjänster denär typsom av
verksamhet verkar lämplig lokalisera i mindre centraltmest attsom vara
belägna områden. arbetsuppgifterDessa till del inforrna-utgörs stor av
tionshantering olika slag, och informationsteknologins utveckling harav
här fått betydelse.stor

Ofta skiljer på satellitkontor och utlokaliserad arbetsplats.man
Satellitkontor innebär mindre del avdelning flyttasatt ut.en av en
Beroendet mellan den utflyttade enheten och huvudarbetsplatsen iär
dessa fall relativt Utlokaliserad arbetsplats innebär företagstort. att
geografiskt avskiljer hela avdelningar från den plats där huvudverk-
samheten ligger. Beroendet mellan de olika enheterna mindre förär en
utlokaliserad arbetsplats för satellitkontor. Orsaken helän ett är att en
avdelning flyttas med chef eller arbetsledare, vilket högre gradut, ger en

självständighet Moberg 1993.av
bakom flertaletMotivet de utlokaliseringar skett under deav som

åren regionalpolitiska, i det avseendet företagen har fåttärsenaste att
statliga bidrag för lokalisera verksamhet till stödområden istället föratt
till Stockholmsområdet. Syftet för företagen utloklisera verksamhetatt är
oftast vidga sina relcryteringsområden och knyta till sig stabil ochatt en
motiverad personalstyrka. Ett motiv kunna expandera tillärannat att
lägre kostnader i Stockholmsområdet, främst med avseende på lokaler.än

En aspekt viktig, enligt Nutek 1998, i vilken mån företagetär ärsom
endast utförare eller det medverkar till utveckla den teknikär attom som
används. Om företaget enbart utförare finns risk för nedläggningär en

teknik introduceras. finns ocksånär Det risk för sådantatt ettny en
företag flyttas till plats där förutsättningarna för tillfället bättre,ären
eftersom den kompetens krävs sannolikt inte lika hög den iärsom som

utvecklande företag. Risken för flyttning kan bli kapital,ett större när

" Se exempelvis m.fl.Huws i Teleworking and rural development, 69rapporten s.
från The rural development Commission, 27 1996.rapport nr
2 Commission of European Communities 1991.
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utveckling placerad geografiskt, vilketledning och någonär annanstans
distansoberoende verksamheter.ofta fallet iär

flyttat verksamhet flyttat sinExempel företag SASpå är somsom
telekontorfinns Ljusdal, TeliasDHL-Sverige ibokning till Sveg, som

Stockholm har sin växel påSollefteå och Taxi Ingmarsöligger i somsom
Skellefteå,exempel Avis i DataSvar iskärgård. AndraStockholmsi är

finnsProffice Valdennarsvik.och i DetGeddeholm TärnabyiSveg,
tillhela verksamhetteknikens hjälp flyttat sinmedockså företag som

ochhar med hjälp ITPeak PerfonnanceKlädföretagetlandsbygden. av
ochmed förgreningarvirtuell organisationskapattelekommunikation en

Åre ochbas ligger i IThela världen. Företagetssamarbetspartners över
Telia 1998.miljö,

etablerats medNutek telekontorhar 40frånuppgifterEnligt ca
Jämtland.lokaliserade i Avhälftendessaregionalpolitiskt stöd. Av är ca

dennaomfattningenutläsaexaktstatistik går det intetillgänglig typatt av
könsfördel-där,arbetarhur mångaverksamhet,distansoberoende somav

önskvärd.flera skälkartläggningsådanarbetsvillkor Enning, etc. vore av
utlokaliserade arbets-utredningen gjort påstudiebesökvid deBl.a har det

till hemmen.utlokaliseringeni ärframkommitplatser nästaatt steg
då lättare kantelekontordistansarbete iFördelen med är attettt.ex. man

kunder ringer,då mångapå dygnetvid de timmarutöka bemanningen
Flera arbetsgivarekl. 20-22.kan innebäraverksamhetervilket i vissa

till dessa tiderpersonalfålättaredet skulletrodde attatt om manvara
därför skälfinnshemifrån.arbeta Det atterbjuda dem att antakunde att

branscher.vanligare i dessablikommerdistansarbete att

distansarbetsformerMorgondagens

intealltför begrepphar blivitdistansarbete snävtMånga ettatt somanser
fånga.skulleegentligendetarbetssättflexibladetriktigt fångar nya

i hemmet. Iarbetedetsammaalltför oftainnebärDistansarbete som
infonnations-möjligheter integreringenalla deintebegreppet avsomryms

tillförläggninglönearbetetsfrågakommunikationstekniken ioch omger
intehemma. Omtraditionellt hörtdär dettider tarplatser ochandra än man

riskerararbetegränslösttill alltmermöjlighetertill dessahänsyn ett man
detförhand begränsaoch påarbetssättdettabanaliseraenkelthelt att nya

villkor.arbetetstraditionellaför detochutveckling inomtill ramenaven
möjligheterindivideninformationstekniken attmoderna storaDen ger

innebär siniarbetet.gränslösa Dettadet turarbete,strukturera sittälv
regle-och objektivagrunden: denförändras iarbetsvillkoren yttreatt

3 1998.Nutek augustisamtal medEnligt
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ringen handlandet i form fast arbetstid, arbetsplats, arbets-t.ex.av av-
ordning, befattning och stabila anställningsvillkor- löses till förmånupp
för inre och subjektiv reglering. Individen får större atten mer ansvar
själv definiera, planera och genomföra sitt arbete. detMen gränslösa
arbetet barainte individen möjligheten själv strukturera arbetesittattger

det kräver det honom eller henne. individen blirAtt självständigav mer-
i utformandet sitt arbetsåtagande innebär hon bliräven attav mer
utelämnad i det. ochDe regler traditionellt definierat ochnormer som
strukturerat arbetet försvinner. Arbetet blir därmed ochöppetmer
oförutsägbart, också personbundet. Samtidigt läggs det ännumen mer en

på individerna hinna med och orka med. Allvin mil.större attpress
1998.

frånI EU 1997 talar den andelen omed-rapport storaen man om
vetna" distansarbetare, dvs de distansarbetare det.är utan att vetasom om

exempel på detta alla de affárssamtalEtt sker via mobiltelefoner.är som
ÅrMobiltelefoner har bidragitstarkt till utvecklingen distansarbete.av

fanns det miljoner mobiltelefoner1996 42 i Europa, och dessaom
används dag för affárssamtal/arbetssamtal30 minuter detmotsvararper
2,6 miljoner persondagars distansarbete. Ser distansarbete dettapåman
bredare det längre frågainte arbetsfonn ska införas,sätt är om en ny som

något successivt och ganska långsamt förändrar vårtutan sätt attsom
arbeta.

Informationsteknologin, telekommunikationen och användningen av
har till tillämpningarInternet inspirerat och upphov tillgett typernya nya

företag. Med virtuellt företag aktörer marknadenpå knytsett attav menas
ihop via nätverk ellerexisterar mindre tillfälliga samarbets-som som mer
former mellan företag. Samarbetet sker med hjälp olika teletjänster.av

kanDet olika funktionellt specialiserade företag samarbetarvara som
med varandra och olika fristående konsulter. Tendensen virtuellamot
företag stark bland nystartade företag i tjänstesektom, finnsär ävenmen
bland varuproducerande företag. Möjligheterna etablera helt virtuellaatt
företag har ökat dramatiskt under de åren, tack teknik-senaste vare
utvecklingen.

Sammanfattning och överväganden

Om enbart till de tekniska förutsättningarna potentialen förärman ser
distansarbete hög i Sverige. Genomgången visar dock det, flerajämteatt
fördelar, finns många hinder för arbetsfonnen. den undersökningI utred-
ningen gjort bland pendlare dei storstäderna anför pendlama arbets-tre att
uppgifterna och behovet arbetskamrater de viktigaste skälen inteär attav
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problem medhänföras tilldelkan tillAndra hinderdistansarbeta. stor
arbetsorganisation.traditionellochtraditionella attitydertekniken, en

har sådanförbehålletgraddag i högDistansarbete iär sompersoner
kande självaoch förläggning avgörauppläggningarbetets attfrihet i om

distansarbetarenden typiskeFöljdriktigtdistansarbeta.vill ärdeoch när
Distansarbetsplatserbostaden.frånvanligtvisdistansarbetarHanman.en

likaallsanvänds iintetelestugoroch storgrannskapskontorsom
omfattning.

distansoberoendehandladistansarbetekanföretagsnivåPå om
telemarketingföretag.ochtelekontorexempelvisräknasHitverksamhet.

tillväxt. Dessamed starkverksamheterrelativtfrågaDet är nyaom
stöd. Så harregionalpolitisktmed hjälputlokaliserasverksamheter kan av

dettaverksamhetenhuvudsakligaden40-tal fall,skett iockså avett men
Stockholm.huvudsakligenstorstäder,tillförlagdverkarslag vara

verksamhetdistansoberoendebådeförtalarmycket attDet är som
inomvanligarekan blidistansarbeteochfortsätta attkommer växaatt

sininnebär iverksamhet. Dettadistansoberoendeochtelekontor annan
frånskilja sigkommerdelarväsentligatill attdistansarbeteetttur som

högut-medelålders,blanddagidistansarbetetstorstadsbaseradedet av
dekartläggningangelägetdärfördet attVibildade avmän. ensomser

kartlägg-sådanEnomfattningverksamheternas görs.distansoberoende
könsfördelning,arbetsvillkor,arbetsformer,omfattaocksåbörning

Ävendistansarbete.förekomstochutbildningskravåldersfördelning, av
belysa,viktigaframtid t.ex.verksamhetens är attbehandlarfrågor som

tillförankrade företagenstarkt är orten.och hurteknikanvändning av
tid ochtillavgränsningarbetetslösatillbidrarDistansarbetet att upp

sittsjälvmöjligheterindividen styraattUtvecklingen storagerrum.
självenskilde sättapå denkrav attocksåställerarbete, storamen

bl.a.uppmärksammaochföljaviktigutveckling är attDennagränserna.
forskning.ytterligaregenom
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och arbetsrättDistansarbete4

vadexaktställning tilltagithar vi inte1.2avsnittframgåttSom somav
emellertid valt utgåhardistansarbete. Vi attbegreppetiskall inbegripas

på arbetstagare.fokuseratutförs ocharbetetfrån var
konse-vill analyseraför dencentralt områdeArbetsrätten är ett som

härDetarbetstagaren.enskildeför dendistansarbetekvenserna av
fall arbets-vilkaibeskrivningöversiktligmedinledskapitlet enaven

ochanställningsförhållande iförutförd inomprestation ettramenanses
uppdragsförhållande.förutförd inomden ettvilka fall ramenvaraanses

kande svårigheterbelysningocksåinnehållerAvsnittet upp-somaven
lönearbete,verksamheter,olikamellanskiftardåkomma sompersonen

anställnings-avsnittföljerDärefteroch studier.egenföretagande ett om
utsträckningvilkenanalys ialltframförochskyddslagstiftningen aven

vidarbetstagareandralägei änkan hamnadistansarbetare sämreett
arbetsbrist.grundpåuppsägning av

distansarbetegällerdet ärområdemångfacetterat närochEtt stort
påarbetsmiljöaspektemaanalysdärförViarbetsmiljöfrågoma. gör aven

medbestämmandelag-förredogörelseföljerDärefterdistansarbete. en
iuppkommakanfrågeställningarsärskildadeochstiftningen sam-som

frågoravsnitt rörpåföljandeiVidistansarbete.medband tar somupp
följerDärefterställning.förtroendemänsfackligabl.a.arbete,fackligt en

Ävenfinns.för studierledighettillmöjligheterför deredogörelse som
Kapitletbelyses.distansutbildningochdistansarbetemellankopplingen

semesterlagstift-ocharbetstidslagstiftningenanalysmedavlutas aven
hemarbete.vidframför alltgällerundantagdeochningen som
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4.1 Distansarbetare arbetstagare eller-

uppdragstagare

förhållandevisBland distansarbetare finns stor arbetstagareen grupp
med mycket självständiga uppgifter och hög kompetens. Steget för dem

övergå egenföretagare många gångeratt till bli därför såatt inteär stort.
Det har i olika sammanhang, bl.a. vid diskussion utredningenen som
arrangerade tillsammans Småföretagardele-med IT-kommissionen och

svårighetergationen, framkommit olika kan visa sig närsom en person
alternerar egenföretagandemellan lönearbete, och utbildning. Det kan

övergår råkaleda till anställd till bli egenföretagareatt att bl.a. kanen som
lång få frånför karens för ersättningut att ut arbetslöshetskassa. Deten

kan motsvarande konsekvenser för egenföretagare, kommeren som
fram till verksamheten inte lönar sig och lägger den för ställetatt att iner

då få svårtstudera. Denne kan visa han eller hon arbetslösatt att ochär
på så inte kunna kvalificera sig för utbildningbidrag.sätt Man talar i det
sammanhanget "den onda cirkeln". Utredningen har inte i uppdrag attom
analysera konsekvenserna distansarbete utanför anställningsför-av
hållanden ändåhar ansett det viktigt belysa dessa problem.attmen

Utredningen har arbete till frågorsitt i huvudsakavgränsat rörsom
anställda.distansarbetare arbetsliv kännetecknas alltDagensärsom av en

rörlighet. innebär bl.a. det blir vanligare enskildaDetstörre att att en
påföljandeperiod anställda, period egenföretagare och därefterär en

eventuellt studerande, för sedan kanske anställda.åter Dessaatt vara
perioder kanske också har med arbetslöshet. Bland distans-varvats
arbetare finns förhållandevis med mycket självständigastoren grupp
arbeten och hög kompetens. kanske redan dag fungerarDe i konsul-som

för dessa övergå till bli egenföretagareSteget därför inte såärter. att att
det för många andra anställda. Effekterna för den enskildeärstort som

detta kan ändå bli Utredningen har därför funnittar steg stora.som
anledning förutsättningarnabelysa bl.a. för mellan olikaävenatt att

aktiviteter, lönearbete, studier och egenföretagare.typer t.ex.av
Utredningen har också, tillsammans med IT-kommissionen och

Småföretagardelegationen, samtal anställnings- ocharrangerat ett om nya
arbetsformer under rubriken Fri aktör, egenanställd, daglönare.ny

uppstod vid samtaletFrågor bl.a. varför med själv-som var gruppen
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ocharbetsmarknadenökar påförbindelserlösaanställda även ommen
utvecklingenfrågeställningarAndra mothomogen.är var omgruppen

ochför arbetsgivarenönskvärdgenerelltsjälvanställda"fler ärallt om
för älv-rättsfigur sjsärskildmedönskvärtpraktiska orsakerdet är enav

bilagaredovisas isamtaletsammanfattninganställda. En av
verk-bakomdrivkraftenblir startafler attalltFör egenenpersoner

enkeltheltrörelsedriva attviljan utanfrämstsamhet inte att en egen
realitetvaritredan tidigareföroch sighar iarbetslöshet. Dettaundvika en

ivanligareallthar blivit även restenglesbygden,alltframföri avmen
egenföre-ochlönearbetekombineravanligareocksåblirlandet. Det att

egenföretagande ochstudier,aktiviteter,olikaoch t.ex.tagande att varva
anordnade till-utredningendiskussiondenalltframförVidlönearbete.

framkomSmåföretagardelegationenochIT-kommissionenmedsammans
följ ande:bl.a.problemställningar,ochsynpunkterantalett

kompe-för sinhålletochhelthar ansvaretegenföretagareEn egen0
anställdasförhararbetsgivaremedantensutveckling, ansvaren

kompetensutveckling.
egenföretagaretagit inhar inteorganisationerfackligaMånga som0

SACOochförändrashåller på t.ex.detta attmedlemmar, även om
medlemmar.egenföretagare000har 40 somca

uppdrags-förhållande tillställning ioftaharEgenföretagare svagen0
finnsRiskenersättning.dåligtillledergångervilket mångagivaren,

försäkringar,förkostnaderdumpningsocial t.ex.närför s.k. som
enskilde.denbärasmåstearbetsgivaren,bekostatstidigare avav
näringsidkare,anställd ochmellankategorirättsligingenfinnsDet0

anställd tillfrånmedförvilketsjälvanställd", stegetatt egen-t.ex.
föruppfattasmånga stort.företagare somav

ersättningtillanställda ingenskillnad rätttillharEgenföretagare mot0
lönegarantilagen.enligt

häm-verkakanmomsredovisningsreglema,alltframförSkatteregler,0
egenföretagare.förmande

uppdragstagareArbetstagare -

utförs inomarbetsprestationtveksamheteruppståiblandkanDet enom
uppdragsförhållande. Denelleranställningsförhållande ettför ettramen

allmän-medför idistansutförs påarbetsprestationomständigheten att en
avseendet.dettveksamheter inågrahet inte
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Varken arbetstagar- eller uppdragstagarbegreppen finns definierade i
arbetsrättslagstiftningen. Någon mellankategori, självanställd",t.ex.
finns inte i svensk s.k. beroende uppdragstagare i vissarätt, även om
sammanhang jämställs med arbetstagare. Under de femtio årensenaste
har framför allt Arbetsdomstolen utvecklat tämligen omfattandeen

Även domstolen,praxis. Högsta Regeringsrätten, Försäkringsöverdom-
stolen och hovrättema har utvecklat praxis på området. Domstolarnaen
har kommit tillämpa det s.k. civilrättsliga arbetstagarbegreppet.att

arbetstagarbegreppet har diskuterats den juridiskaFrågan iävenom
litteraturen

.
Allmänt kan förutsättning för anställnings-sägas att att etten

förhållande skall föreligga det finns avtalär att ettanses som avser en
arbetsprestation. själva betecknar avtalet har emellertidHur parterna
begränsad betydelse. viktigaste stället avtalets reella innehåll.Det iär

fäst särskild vikt vid arbetspresterandeArbetsdomstolen har denom
förhållande anställning.själv har eftersträvat något änannatparten en

har också fäst vikt vid avtalet innebär försökDomstolen stor attom
har särskilt vaksam de fallkringgå arbetstagarbegreppet. varit iDen ett

tillkommit stället för tidigare anställning. dessauppdragsavtal har i Ien
ofta till slutsatsen anställning alltjämtfall har kommitAD att en

förändring. emellertiddet någon reell börföreligger inte inträtt Detom
skullefullt möjligt avtala vadframhållas det är att attatt som annarsom

skall antällningsför-uppdragsförhållande i ställetha varit ettett vara
träffa kollektivavtal för uppdragstagareockså möjligthållande. Det är att

arbetstagare.jämställa medär attsom
ff.medbestämmandelagen SOU 691förarbetena till 1975:1I s.

sammanställning de omständigheter i rättspraxisgjordes av somen
skall arbetstagare respektivekommit tala för partatt att en anses som

sammanställning och redogörelse för praxisuppdragstagare. Denna en
förslaget till anställningsskyddslag frånfrån tid återfinns i 1992nysenare

Enligt sammanställ-arbetsrättskommitté SOU 1993:32 215-237.års s.
finns det omständigheter tyder påningen tio äratt attsom en person anse

ande:arbetstagare, nämligen följsom

Vederbörande har personligen utföra arbetet, sig detta isägsatt vare
avtalet eller får förutsatt mellan parterna.anses vara

faktiskt själv eller så helt älv utfört arbetet:harHan gott som
förfogandeåtagande innefattar han ställer sin arbetskraft tillHans att

för arbetsuppgifter uppkommer efter hand.som
mellan varaktig karaktär.Förhållandet ärparterna av mer

Festskrift tillAdlercreutz, Arbetstagarbegreppet, 1964, och Sigeman iSe t.ex.
Ekelöf, 619 ff.s.
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utföra liknande arbeteförhindrad samtidigt någon bety-Han är att av
detta går tillbaka på direkt förbuddelse åt någon sig ettannan, vare

arbetsförhållanden, såsom då hans tid eller krafter ieller bottnar i
till arbete.praktiken räcker någotinte annat

arbetets utförande underkastad bestämda direktivbeträffandeHan är
det gäller för arbetets utförande,kontroll, sigeller sättetnärmare vare

arbetsplatsen.arbetstiden eller
till-använda maskiner, redskap eller råvarorarbetethar iHan att som

handahålls motparten.av
exempelvis förför direkta utlägg,sinafår ersättningHan resor.

formdelvis iutgår åtminstoneför arbetsprestationenErsättningen av
garanterad lön.

jämställd med arbets-hänseendeoch socialtekonomisktilO.Han är en
tagare.

omständigheter tyder påsammanställningMotsvarande attöver som
blir följande:uppdragstagarenågon är att somanse

utföra arbetet, kan påpersonligenskyldiginte egetHan utanär att
delvishelt elleröverlåta arbetet annan.ansvar

helt eller delvisnågonfaktiskt, på sittlåter2. Han rent annanansvar,
utföra arbetet.
Åtagandet möjligen vissatill ellerbegränsat vissutföra arbetet äratt

uppgifter.bestämda
tillfälligFörhållandet mellan4. är natur.parterna av

frånhindrar honomarbetsförhållandenaelleravtaletVarken att sam-
betydelse någonnågonliknande arbeteutföratidigt annan.av

arbetetsföljerinskränkningarfrånsett debestämmerHan avsom-
arbetstid och arbets-utförandeför arbetetssjälv samtsättetnatur -

plats.
ellerredskapmaskiner,använda sinaarbetethar iHan att egna

råvaror.
utförande.arbetetsför utgifter vidsjälv ståharHan att

verksamhetenshelt beroendeför arbetsprestationenVederlaget är av
resultat.ekonomiska

med före-hänseende jämställdsocialtekonomiskt ochilO.Han är en
verksamhetsgrenen.inomtagare

auktori-tillstånd ellerpersonligtfåttför verksamhetenhar1l.Han ett en
registrerad.finnafåttmyndighet eller harnågonsation en egenav

dehelhetsbedömningavgöranden gjorthar sinaDomstolarna i aven
omständigheterdessaochförelegatomständigheter motvägtsom
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varandra. Normalt talar emellertid sådana förhållandensett attsom en
arbetsrelation varaktig och arbetet utförsär under bestämd kontrollatt en
eller ledning för det anställningsförhållande.röratt ettsom

Analys

Beskrivningen föregåendei avsnitt visar det ibland, det finnsävenatt om
omfattande domstolspraxis, uppkommer tveksamheteren om personen

skall anställd eller uppdragstagare, dvs. egenföretagare.anses som
års Arbetsrättskommitté förde1992 kring arbetsgivareett resonemang

arbetstagare och förändrade arbetsformer. Kommittén konstaterade att-
arbetslivets förändring medfört det har uppstått arbetsformer,att nya

leder tillvissa arbetsgivare-arbetstagarförhållande och andra tillettvarav
uppdragsgivare uppdragstagarförhållande SOU 1993:32 133-ett s.-

152. Exempel detta uthyrningpå arbetskraft och franchising.är av
Samtidigt blir det allt vanligare framför allt företag koncentrerarstörreatt

desin verksamhet och knoppar av delar rörelsen tillhörinteav som
kämverksamheten. kan sig städning,Det service,rörat.ex. transporterom
eller ekonomifunktioner. har tillsammans med andra faktorervissa Detta

egenföretagare ökar. blir vanligarelett till antalet också allt medDetatt
anställningar.tidsbegränsade

fleraF-skatt Utvidgning näringsbegreppet RSVI rapporten av-
1998:4 har arbetsgrupp, utsedd Riksskatteverket, lämnatRapport en av

förslag begreppet näringsverksamhet kommunal-till utvidgning ien av
skattelagen. Syftet med förslaget fler skall ha möjlighetär att attpersoner

F-skattsedel. det slaget leder sannolikt till flerInitiativ iattav personer
framtiden betraktas egenföretagare.kommer att som

från lönearbete eller studier till egenföretagande ellergårDen som
från egenföretagande till exempelvis studier kan riskera i vissaatt

utanför olika sociala skyddsnät. exempel kravetsituationer hamna Ett är
egenföretagare ansluten till arbetslöshets-på karens för äratt en som en

få kan också för egenföre-kassa skall ersättning. Det svårtut vara en
han eller hon berättigad till arbetslöshetsersättning.visa ärtagare att att

kan sin leda till svårigheter exempelvis utbildningsbidrag.Det i atttur
Frågan skillnader i rättsligt hänseende mellan arbetstagare ochom

egenföretagare och behovet utvidgat socialt skyddsnät förettav egen-
företagare diskuteras internationellt. framgår avsnittSom 10.1även av

skiljelinjen det gäller villkor och tillgång till socialt skyddsnätgår inär
allmänhet mellan distansarbetare anställda och andra anställ-inte ärsom
da distansarbetare anställda och sådanamellan inteär ärutan som som
det.
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haft uppdraghar utredningen inte iinledningsvisSom attnämnts
för egenföretagare.förbättra villkoren Denåtgärder förföreslå att upp-

det sannolikthaft. EftersomSmåföretagardelegationengiften har bl.a.
mångabland distansarbetare iegenföretagarepotentiellafinns fler än
viktigtemellertid funnit detutredningenanställda, harandra grupper av

kan uppståde problemvissabelysa åtminstone näratt en personsomav
bli egenföretagare.anställd tillfrånövergår attatt vara
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4.2 Anställningsskydd

föreslårUtredningen ändring i bestämmelsen 1982:80i 22 § lagenen
anställningsskydd LAS påturordning vid uppsägning grundom om av

arbetsbrist. Förslaget skall förtydligandeett Iagtexten ochses som av
innebär att enbart den omständigheten att arbetstagare har sinen
arbetsplats förlagd till bostaden inte skall medföra arbetsplatsenatt utgör

driftsenhet. Förslaget har tillkommit för undanröja denatten egen
råderosäkerhet kring tillämpningen 22 § LAS i de fall anställdsom av en

distansarbetar. Vi har förslaget till omfattaavgränsat att enbart anställda
bostaden. Skäletarbetar i den helt övervägande delen detär attsom av

påarbete utförs distans utförs i den anställdes bostad. Utredningensom
den bedömningen bestämmelsen i första hand kommer bligör att att

på fråntillämplig i de fall distansarbetet sker heltid bostaden. falll de
någonarbetstagaren har fast anknytning till huvudarbetsplatsen, genom

fastarbeta där regelbundet eller ha arbetsplats där, bör denne,att t.ex. en
ocksåenligt utredningens uppfattning tillhöra huvudarbetsplatsensanses

driftsenhet.

har olika sammanhang, från fackligt framförtsDet i inte minst håll, en
distansarbetare riskerar hamna vidi lägeöver sämreatt att ettoro

deras kollegor huvudarbetsplatsen. fram-uppsägningar på Det sigän rör
för allt risken för distansarbetare kan komma utgöraatt attom en egen
driftsenhet och därmed turordningskrets vid grunduppsägning påen egen

arbetsbrist.av

Turordningskretsen vid distansarbete

Anställningsskyddslagens turordningsregler och deras funktion

lagen 1982:80 anställningsskydd skiljsI LAS mellan uppsägningom
personliga skäl respektive uppsägning på grund arbetsbrist. Medav av

uppsägning personliga skäl uppsägningar beror på omstän-av avses som
digheter hänför till arbetstagaren personligen fjärdesig 7 § stycketsom
LAS. täcker huvdsakligen fall där arbetstagaren missköttBegreppet sitt
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arbete och andra fall där arbetstagaren misslyckats med uppfylla sinaatt
skyldigheter arbetsgivaren. Med grunduppsägninggentemot av
arbetsbrist fall där uppsägningen föranleds organisatoriska elleravses av

hänförekonomiska skäl, eller i övrigt skäl inte sig till arbets-av som
personligen se 1994 122.ADt.ex.tagaren nr

personliga skäl respektive arbetsbrist gäller olikauppsägningFör av
för rättsföljderför förfarandet vid uppsägningar vilkaregler såväl som

före-Också bedömningen saklig grundkan komma i fråga. av omsom
uppsägningsgrunder. Vidmellan dessaligger skiljer sig typer av

ingåendeskäl företar domstolarnagrund personligauppsägning på enav
förhar tillräckligt starka skälarbetsgivarenprövning sägaatt uppav om

innefattar både arbetstagarensavvägningarbetstagaren. Prövningen en av
och arbetsgivarens intressen.

huvudregelgrund arbetsbrist intepåVid uppsägning görs somav
legatföretagsekonomiska bedömningardenågon överprövning somav

anställningsskyddet vid arbetsbristbeslut. ibakom arbetsgivarens Kärnan
fritt får välja vilkaintearbetsgivaren i dessa situationerligger stället ii att

turordning vidBestämmelserskallarbetstagare sägas omsom upp.
Bestämmelsen lyder:arbetsbrist finns i 22på grunduppsägning av

skall arbetsgivaren iakttaarbetsbristpå grundVid uppsägning av
turordningsregler.följande

förfastställs turordningendriftsenheter,arbetsgivaren flera varjeHar
bundenbrukarellerarbetsgivaredriftsenhet för Omsig. är vara av

avtalsomräde.turordning förfastställs särskildkollektivavtal, varjeen
på skalldriftsenhetersådant fall flera inomdetFinns i ort,ett ensamma

turord-fastställasavtalsområdearbetstagarorganisations en gemensam
begär detpåför samtliga enheter organisationenning senastorten, om

enligtvid förhandlingar 29
utgångspunktmedturordningen bestäms varjeplats iArbetstagarnas i

Arbets-hos arbetsgivaren.sammanlagda anställningstidarbetstagares
företräde framförarbetsgivare haranställningstid hosmed längretagare

anställningstidanställningstid. Vid likaarbetstagare med kortare ger
omplaceringendast efterarbetsgivareålder företräde.högre Kan en

förgäller förutsättningarbetsgivaren,fortsatt arbete hosberedas som
kvalifika-har tillräckligaarbetstagarenenligt turordningenföreträde att

arbetet.för det fortsattationer

anställningstidmed längrealltså arbetstagarehuvudregelLagens är att
den s.k.Företrädesrätten gäller inomanställning.företräde till fortsatthar

normalt på såstorlek fastställsTurordningslcretsensturordningskretsen.
driftsenhet. arbetsgivarenför varje Omturordningvis ärupprättasatt en

driftsenhetkollektivavtal skall på varjeeller brukar bunden enavvara



92 Distansarbete och arbetsrätt SOU 1998:115

turordning fastställas för varje kollektivavtalsområde. Normalt kommer
därför arbetare och tjänstemän tillhöra olika kretsar.att

från.Avvikelser turordningsbestämmelserna fåri 22§ göras genom
kollektivavtal, s.k. avtalsturlistor. Om avtalet slutits eller godkäntsinte av

andracentral arbetstagarorganisation, krävs det mellan iatt parterna
godkänts sådangäller kollektivavtal har slutits ellerfrågor ett av ensom

tillfälligt gäller 2§eller sådant kollektivavtal inteorganisation att ett
avtalsturlistor påarbetsgivare får tillämpatredje stycket LAS. En även

avtalsslutande organisationenmedlemmar denarbetstagare inte är avsom
stycketavtalet 2 sjättemed arbete med §sysselsattaär avsessommen

diskriminerandebl.a. denavtalsturlista kan åsidosättasLAS. En ärom
arbetsmarknadenstrider god sed påeller på sätt motannat

alltsedan de infördes.utfomining har diskuteratsTurordningsreglemas
tillräckligt tillgodose företagensförkritiserats inteReglerna har att

reglerna hardrift. Förslagen till ändringfortsatt effektivintresse avav
anställningsskyddetotillbörlig urholkningkritiserats avsom

fylla flera funktioner. FörkanTurordningsreglema i 22 § LAS sägas
förarbetena framgårskyddsfunktion.regeln social Avdet första har atten

motverka utslagninghand avseddaförstareglerna i är att svagaav
och handikappade. Hänsynarbetsmarlmaden, främst äldrepå avgrupper

första hand skall bestämmasturordningen iskälet tilldenna attart var
ålderoch arbetstagarnasanställningstidens längdbeaktandemed av

155.prop. 1973:129 s.
faktor vid utformningenalltså viktigsociala skyddetDet avvar en

fortsattArbetsgivarens intresseturordningsreglema i 22 § LAS. av
främstskerutsträckning. Dettadrift har beaktats i visseffektiv genom

kvalifi-tillräckligahaomplaceras måstearbetstagarekravet på att som
möjlighet för arbetsgivarenarbetsuppgifterna.för de Enkationer attnya

effektivfortsatttillhänsyn intressetstånd lösningarfå till tar avsom mer
arbetsgivarenandra 0rd måstefackföreningen. Medavtal meddrift är

Pågehör för sittför fåmed fackföreningen synsätt.komma attöverens
stärka fackföreningarnasturordningsreglema tillbidrardetta vis att

60.1981/82271driftsinskränkningar prop.samband medinflytande i s.
medbestämmande funktion.hahärigenomReglerna kan sägas en

enskildaturordningsreglemafunktion hostredje viktig ärEn att ge
Turordningsregler-skydd godtyckliga uppsägningar.arbetstagare ett mot

personligauppsägningartill skyddetkomplement motutgör ett avna
vidskullefritt fick välja vilkaarbetsgivarenskäl. Om sägas uppsom

2 och 1973:129 233.1983 107Jfr AD s.nr prop.
3 turordningsreglema 1973:7diskussionen SOUbakgrunden till ochFör s.seom

ff.,l981/82:71 ff., 1993:32 441ff., 54 SOU1973:129 154157, s.prop. s.s.prop.
1996/97:16 ff.och 251993/94:67 41 ff. s.s. prop.prop.
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arbetsbrist, skulle denne arbetsbristsituationer kunna tillfället akti ita att
med misshagliga SOU 1993:32 473. Skyddsiggöra mots.av personer

arbetstagare med längre anställ-detta kräver visserligen inte justatt
fortsatt anställning, varje turordningsregelningstid företräde till menges

valmöjlighet kanarbetsgivarens ensidiga ökabegränsar sägassom
skyddet.

funktion viktig uppmärksamma vidFramför allt sistnämnda är att
anställningsskyddslagens tillämpning på distansarbete.diskussion om

vid på grundanställningsskyddet uppsägningkärnan iSom utgörssagt av
välja vilka arbetstagare vidfritt kanarbetsgivaren intearbetsbrist attav

skavilken enhetskall Frågandriftsenhetviss sägas somomsom upp.en
företagsledningsfråga, vilkenipersonal däremotminska sin ensomses

ensidigt fårenligt 11-12 MBLförhandlingarefterarbetsgivaren --
emellertid krävakanorganisationenfackligabestämma. Den gemensam

turordnings-på Omdriftsenheterför samtligaturordningslista orten.
blir så små dearbetetorganiseraföljdtillkretsarna attsätt attnyaav
emellertid riskfinns detarbetstagareeller någraomfattar någonendast att

skyddet uppsägningarkompletterafönnågaturordningsreglernas motatt
anställ-vadskäl blir närpersonliga sämre än avsettavsevärt varsomav

granska hurfinns det anledninginfördes. Därförningslagen nännareatt
distansarbete.viddriftenhetsbegreppet tillämpas

driftsenhetBegreppet

låg till grundutredningdenanvändes intedriftsenhetBegreppet somav
turordnings-föresloganställningsskyddslag. Utredningenför 1974 års att

varmedverksamhet,för arbetstagare itillämpasreglema skulle samma
förhål-jämförlig enhet.företagsenhet eller Detförvaltningsenhet,avsågs

förslaget inteåtskilda skulle enligtlokaltavdelningarlandet olika äratt
turordningskretsar. Vidareskildatill devidare leda utgöraattutan anses

för kategorivarjeturordningverksamhetskulle upprättasi avensamma
s.l59.arbetstagare SOU 1973:7

anställningsskyddslag.årskom med i 1974kriterierdessaInget av
driftsinskränkningarverkningamaDepartementschefen framhöll att av

och begreppetföretagfrågadetmåste begränsas större attärnär ettom
Åturordningskrets.vidsträcktförfall kundeverksamhet vissai ge en

bestämmafanns skäldepartementschefen detandra sidan ansåg attatt
ocharbetstagareförhållandevisturordningen inom attstor gruppen

förkunde resultera iarbetstagarekategoritillanknytningen avsamma
anställnings-Turordningskretsen i 1974 årsturordningskretsar.små

och kollektiv-till driftsenhetstället anknytaskom därför iskyddslag att
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avtalsområde. 1982 års anställningsskyddslag innebar inte föränd-några
ringar i detta avseende.

tydligt lagstiftaren eftersträvarDet lättillämpad indelningär att en av
turordningskretsar naturligsig och för arbetstagarerättvis i all-tersom
mänhet. Vid allt för vidsträckta kretsar lär den förlorar arbetetsom

kunna uppfattaemellanåt det utomstående kommer ochatt tarsom
Åjobben". andra sidan leder begränsade turordningskretsar till att

genomslagskraften principen sist in-först ut minskar. vidareDet ärav
lagstiftaren hafttydligt konventionellt organiserade och arbets-störreatt

utformningenplatser för vid reglerna.ögonen av
driftsenhetBeträffande den innebörden begreppet inärmare sägsav

därmed sådan delinte i princip avsesmotiven änannat att ettav
och byggnad eller ochföretag belägen inom inomär ettsom en samma

område, dvs. fabrik, butik,inhägnade osv." prop.restaurangsamma
260. Lagstiftaren har alltså i princip tänkt sig1973: 129 renten geogra-s.

driftsenheter.fisk avgränsning av
tolkningen driftsenhet har i vid antalFrågan ADprövats ettom av

tillfällen/l

Stockholm och bl.a.rörde dataföretag med huvudkontor i1988 32AD ettettnr
anställda distrikts-Göteborg. serviceingenjörer viddistriktskontor i Sex var

placerade Göteborg, Vänersborg ochGöteborg. dessa fyra ikontoret i Av envar
avvecklades kontoretsamband med omorganisation ii Jönköping. I enen

på grund arbetsbrist.den anställde där blev uppsagdJönköping och av

hävdade Jönköpingskontoret inte utgjorde självständigArbetstagarsidan att en
driftsenheten Göteborgsdistriktet. fördriftsenhet, tillhörde Som argumentutan

något kontor i Jönköping.anfördes bl.a. det inte fanns fast inrättatdetta att
hem.stället inrett i arbetstagarensKontoret ivar

driftsenhet. Domstolen konsta-utgjorde JönköpingskontoretEnligt AD en egen
geografiskavsågs med driftsenhet begreppterade i förarbetena närmastettatt av

konsta-begrepp hänför sig till teoretisk struktur.karaktär och inte ADett som en
visserligen organisatoriskt tillhördeterade därefter Jönköpingskontoretatt

mångautgångspunkten för arbetstagarens iGöteborgsdistriktet den fastaattmen
avfärdadesjälvständiga arbete varit kontoret i Jönköping. Domstolenavseenden

med det skulle leda till principiell föränd-arbetstagarsidans argumentation att en
korndriftsenhet har stöd lagens förarbeten.begreppet inte i ADring somav

Jönköpingskontoret driftsenhet.följaktligen fram till utgjortatt en egen

4 ochSe 1993 99 1994 85.ADäven nr nr
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AD 1988 100. Västerbottens Folkblad hade sin huvudredaktion Umeåi ochnr
lokalredaktioner Skellefteå.i bl.a. Vid lokalredaktionen Skellefteåi tjänstgjorde
tio redaktionsmedlemmar. Som led i strukturrationalisering sade tidningenett en

dem. Vidare sade tidningen lokalredaktör, organisa-ettupp par av upp en som
tidningenstoriskt tillhörde lokalredaktion Skellefteåi huvudsakligen arbeta-men

frånde i Byske, belägen km Skellefteå. Lokalredaktören,40 hadeorten ca som
år,arbetat tidningen arbetade hemma och fullgjordei 30 sinanärmare upp-

medgifter utrustning.egen

målet .loumalistförbundet SJF gällande huvudredaktionen ochgjordeI att
skall tillhöra driftsenhet. Frågantidningens lokalredaktioner normalt samma var

Umeå Skellefteå utgjorde eller två driftsenheter. Vidaredärför och en varom
driftsenhet eller hanfrågan lokalredaktören i Byske utgjorde en egen omom

Skellefteå.tillhörde driftsenheten

årsoch förarbetena till anställ-bl.a. till domen 1988 32 1974hänvisadeAD nr
ocksåDomstolen uttalade bl.a. följande:ningsskyddslag.

tillräcklig ledning för bedöm-tydligt inte kan finnaDet i och för sigär att man
tillämpningsfrågor i de inledningsvis gjorda konsta-olika tänkbaraningen av

till årsbegreppet driftsenhet enligt förarbetena 1974terandena innebörden avom
fråga skall bedöma fall i vilka arbetstagarna intekan sig hurlag. Man t.ex. man

han-kan med ochnågon arbetsplats, fallethar fast resemontörert.ex.som vara
s.k. distansarbete. Likväl finnsarbetet organiseratdelsresande, eller ärnär som

så långt riktningför iarbetsdomstolens mening intedet enligt utrymme att
villorganisatoriskt SJFskulle kunna kallasvad görasynsättettmot somsom

verksamhetsområdet. låter sådanadetpå Ommed sikte det sättetmanegna
olikacentral ledning arbetet, integrationengradenomständigheter avav avsom

personaladministrationen blioch uppläggningenled produktionsprocessi aven
frånavlägsnat sig det drifts-enligt domstolens uppfattningavgörande, har man

däroch försatt situation iåsyftas lagstiftaren sig ienhetsbegrepp manensom av
bestämmande begreppetsnågra kriterier förlängre har fastarealiteten inte av

innebörd."

förarbetena ochbakgrund uttalandena idomstolen kundeEnligt motman, av
börprincip det intemed på den aktuella tvisten, angesikte att ansessom en

driftsenhet arbetet utförs arbetsgivarefråga och enomvara om en samma
förhållanden, med naturligt betraktelsesättunder sådanaskilda att ettorter man

förlagd till de olika ocharbetsgivarens verksamhetkan sig är orterna attsäga att
del har arbets-eller åtminstone till väsentlig sinde enskilda arbetstagarna helt

någonplats förlagd till ortema."av

råda någon tvekan Umeå ochdet enligt intedenna bakgrund kunde ADMot att
ansågs lokalredaktören ByskeSkellefteå skilda driftsenheter. Vidare iutgjorde

haft förlagthan det väsentliga sitt arbetetillhöra driftsenhet eftersom ien egen
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lokaliseradtill verksamhet ifrågavarande del tillByske, och tidningens i varit
bevakningsområde tilldelats honom.Byske detsamt som

samtliga hittillstillämpats ihar det geografiskarättspraxisI synsättet
storlek ellerkravuppställt något på vissprövade fall. har inteAD

arbetsplats skall betraktasförutbyggd administration att som en egenen
Å räknar meddomstolensidan framgår praxisdriftsenhet. andra attattav

fallundantag.upprätthållas Ettinte kandet geografiska utansynsättet
fast arbetsplats,saknararbetstagaredomstolen t.ex.nämner är somsom

fall detvilka andraoklart ihandelsresande. Detoch ärresemontörer
kan kommageografiska överges.synsättet att

endast någon elleraktuelltborde kunna blifall där det ärEtt annat om
verksamhetsskäloch detarbetsplatsenarbetar på ärarbetstagarenågra av

driftsin-arbetsplatserfleravid vilkenbetydelseunderordnad somavav
såväl 1988 32domstolen i ADVisserligen harsker.skränkningar nr som

drifts-enmansarbetsplatser kan utgöra1988 100 attaccepterat egnanr
bedrevverksamhet arbetstagarnadenhade dockfallenheter. dessaI som

ocksåframhöllsnärområde. Dettaarbetsplatsenskoppling tillstarken
lokal-tillskäl1001988domstolen i ADuttryckligen attettsomnrav

förordadehärdriftsenhet. DettillhöraByske ansågsombudet i en egen
hittillsmed den praxisförenligtdärför fullttycksundantaget somvara

turordningsreglema skallförmotiveratundantagsådantgällt. Ett attär
godtyckligaarbetstagareskydda enskilda uppsäg-tillbidrakunna motatt

arbets-fleraavgörande vid vilkenfall det inteovan. dejfr Iningar är av
arbets-nämligen riskensker,driftsinslcränkningar stor attplatser ärsom

vilka arbetstagarevilken ellerfärgasbeslut kommergivarens att somav
arbetsplatsernaFde olikaarbetar på

arbetsrättskommittéårs1992

anställnings-förslag tillbetänkande meddiskuterade i sittKommittén ny
geografiskadetdriftsenhet. ansågDenbl.a. begreppetskyddslag att syn-

Å menade kommitténsidanandrastelbent.alltför att ettsättet var
arbetsgivarenleda tillskulle kunnaorganisatorisktrenodlat attsynsätt

såturordningskretsamastorleken påmöjlighet attatt styragavs en
begreppetföreslogKommitténförsvagades.anställningsskyddet att

ff..1993:32 491"arbetsenhet" SOUmedbordedriftsenhet ersättas s.
möjliggöraarbetsenhetinföra begreppetSyftet med attatt meravar

reglerna5 skall enligtsådan situationi prövasuppsägningenFör om upp-att en
personligadearbetstagarsidan visarkrävasskäl lärpersonligasägning attattav

uppsägningen sebetingelse förnödvändigarbetsbristenskälen och inte envar
1.och 19941994 1401995 149,1995ADt.ex. nrnrnrnr
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flexibla lösningar. Utgångspunkten för tolkningen skulle den fak-vara
tiska arbetsorganisationen utåt Kommittén menade däri-sett. att man

skulle kunna komma ifrån sakligt omotiverade resultatgenom som
uppkommer kommun slår ihop flera fristående verksamheternär t.ex. en

kan och byggnad. menadeinom Kommittén attsom rymmas en samma
frigöra från den geografiska indelningendet också viktigt sig närattvar

flera geografisktdet finns arbetsorganisatoriskt samband mellannäraett
skilda enheter.

begreppet arbetsenhet skulle inbegripasKommittén betonade iatt
för klar geografisk avgränsning ocksånågot presumtion att enav en

fall skulle för-för kretsen. mångaskulle den Iutgöra gränsenyttre en
betydelse. exempel därheller någon Ettändring kriteriema inteav

tjänsteföretagskulle kunna få betydelsearbetsenhetkriteriet är ett som
personalen regelbundetvid flera olika kontor. Ombedriver verksamhet

skulle dettaåterkommande på olika kontor,tjänstgöreller åtminstone
arbetsenhet.till ochbinda kontoren sammaenanses samman

driftsenhetsbegreppetnuvarandeframhöll också detKommittén att
yrkesgrupper ofta påbetydelse för vissasådant helt ärär utan somsom

dag kan undvikaoch inte ifot, handelsresande,resande attt.ex. ensman
ledde tillFörslaget inteeller organisatorisktadministrativt synsätt.ett

lagstiftning.

Analys

ha utformatsturordningsreglerna i § LAStycks 22redanSom nämnts
arbetsplatser förochkonventionellt organiserademed ögonen.större

för-anpassad till dedriftsenhet inte heltUtformningen begreppet ärav
striktdistansarbete, intevid åtminstonehållanden kan uppstå om ensom

ifråga-tillämpas. 1988 100begreppet I ADgeografisk avgränsning nrav
upprätthållasgeografiska kundeockså detdomstolen synsättetsatte om

vid distansarbete se citat ovan.
arbetaranställdformen distansarbetevanligasteDen är att enav

huvudarbets-platsVeckan påeller några dagar inågon änen annan
fall arbetstagaren tillnormalfallet bostaden. dessa harplatsen, Ii väsent-

däri-huvudarbetsplatsen, och detarbetsplats förlagd tilllig del sin är
turord-helt klart arbetstagaren inte kan utgöraatt egenanses engenom

delenarbetstagare arbetarAD 100. Omningslcrets 1988 större avennr
heller leda tilldetta enligt utredningen intearbetstid på distans börsin

driftsenhet. Enligttillhör huvudarbetsplatsensslutsatsen denne inteatt
anställde har fastbör det räcka denutredningens uppfattning att en

skall tillhörahuvudarbetsplatsen för han eller honanknytning till att anses
vid huvud-driftsenhet. arbetstagaren arbetarhuvudarbetsplatsens Att

4-1855567
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huvud-arbetsrum påvecka eller hardagarbetsplatsen ett egett.ex. peren
sådan fast anknytningtillräckligt förfulltarbetsplatsen bör att envara

dis-för dennalagstiftningsåtgärderfinnas. Någraskall grupp avanses
påkallade.tansarbetare inteär

frånheltid sinde arbetardistansarbetare ärEn somgrupp avannan
fått viduppgifter viderelativt liten,dagibostad. Denna är mengrupp

s.k. tele-öka. hörkomma Hitkanpåföretagsbesök tyder attatt gruppen
företrädesvis kvin-anställda,deorganiserade såcenters,callkontor att

lämnastelefon. serviceDenservicelokaler lämnarsärskilda sompernor,
till upplysningarIT-stödifrånalltskiftande slag,mycket avanceratär av

företagsledaredeFleratelefonförsäljning.ochtelefonnummer avom
hela ellerhakunnaönskemåluttryckt klarahar attutredningen mött om
medföradettakanföretagethemmabaserade. Förpersonalendelar av

arbets-vidarbetspasskortalägga inlättareblir detbl.a.fördelar,flera att

toppar.
kommerhelt på distansarbete attdennatroligtförefallerDet typatt av

organisatorisktpersonalendennaKännetecknande för är attöka. grupp
placerad ifysiskt kan setthuvudarbetsplats storttillhör varvaramenen

arbets-tillkopplingsaknaranställda haruppgifter dessahelst. Desom
telefonkontakt.helt bygger påarbeteteftersomnärområde,platsens

exempel.hypotetisktmedillustreraskanProblemet ett
telefonserviceVeckotidningar,antaluppdragpåbolag ettEtt avger,

och tvåBolaget har VDtill tidningarnasslagolika prenumeranter. enav
15Bolagets övrigaB-stad.ivid kontoradministratöreranställda ett an-

databas. 15till Dessauppkoppladeochfrån hemmetarbetar ärställda en
likartadeutföranställdaSamtligamångalikapåbosattaanställda orter.är
kategorisärskildmed någontill arbetetkoppladeoch inteuppgifter är

särskild tidning. Prenumeranternatill någonknutnaellerprenumeranter
helst.vilkentillkoppladebli operatöroch kan020-nummerslår somett

bolagetdärför villochmed bolagetavtalethartidningarnaEn sagt uppav
telefonoperatörer.säga treupp

kollektiv-eller någotkollektivavtalsbundenintearbetsgivaren ärOm
framgåtttillämplig. Somblir § LASstånd, 22tillkommeravtal inte ovan

driftsenhet skallbegreppetpågeografiskadetoklart synsättetdetär om
distans-varjefalletsåOmsådan situation. ärupprätthållas i ansesen

efter för-därmed,skulleArbetsgivarendriftsenhet.arbetsplats vara en
driftsenhetervilkabestämmahaMBL,enligt ll-l2handlingar rätt att

skulle därvidförstsist inned. Principen utskall läggas omsom
kollektivavtalsbundenformöjlighetenhellerhelt. Inteåsidosättas en

samtligaförturordningbegäraarbetstagarorganisation attatt gemensam
turordnings-påverkaskullestycketandra22 §pådriftsenheter orten

storlek.kretsamas
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Åtgärder

tillämpningEn det geografiska på anställda arbetarsynsättetav som
heltid på distans riskerar allvarligt försämra anställningsskyddet föratt
denna grupp.

framgick ovanstående finnsSom avsnitt det goda grunder för attav
detta fall.inte bör gälla i dessa så länge saknarMen vi avgörandesynsätt
från rättsläget betecknasmåste oklart. Och det gårAD inte att ute-som
sluta rättstillämpning kommer leda till oförmånliga resultatAD:s attatt
för den här diskuteras.grupp som

Redan vid införandet års anställningsskyddslag framhöll1974av
departementschefen det vansklig, i själva verket omöjlig, uppgiftäratt en

konstruera regler turordning kan rimligt ochväntasatt ettom som ge
alla tänkbara lagstiftningenrättvist resultat i situationer. Den väg som

för komma till med sådana problem arbetsgivareanvisar rätta äratt att
och fackföreningar träffar s.k. avtalsturlistor prop. 160.1973:129 s.

möjligheten träffa avtalsturlistor tillräcklig fördå inteKan attatt vara
tänkas vid tillämpningentillrätta med de problem kan uppståkomma som

utredningens uppfattning så inte fallet. detLAS Enligt För22 § ärav
arbetsgivaren bunden kollek-första förutsätter sådan lösning äratt aven

fackföreningar ha få till stånddet andra kan svårttivavtal. För även att
turordningskretsama, eftersom arbetsgivar-avtalsturlistor utvidgarsom

sådan överenskommelse.sidan normalt har något vinna påinte att en
till stånd det arbets-få avtalsturlistorIncitamentet ärär störreatt om

från lagens turordningsregler jfr.önskar avvikagivaren ovan omsom
medbestämmandefunktion.turordningsreglemas

från fackliga organisationermöjlighet finns ochEn som mansom
kollektivavtalakapitel möjlighetentrycker vilket framgårpå, är attav

tillhöra huvudarbets-distansarbetare organisatoriskt skallatt ansesom
anställde vid på grund arbets-medför den uppsägningplatsen. Det att av

hon skulle haden turordningskrets han ellerbrist, kommer tillhöraatt
verkan individuellavid huvudarbetsplatsen. Vilkengjort han arbetatom

huvudarbetsplatsen fårorganisatoriskt tillhöravtal arbetstagareattom en
arbetsbrist med säkerhet.grund går intevid uppsägning på sägaatten av

förhand, med Verkandet inte påemellertid klartDet är gentemotatt
inplacering iindividuellt avtala vissövriga arbetstagare, går att om en en

eventuell turordningskrets.
Även lösa problemetfinns kollektivavtalsvägenmöjligheten attom

turord-distansarbetare kan kommamed enskilda utgöraattatt en egen
bestämmelsen ändras påningskrets bör, enligt utredningen, i 22 § LAS

anställningsskyddet för dem arbetar heltid påsådant sättett att som
då hur dennamed andra arbetstagare. Frågandistans kommer i nivå är

lagändring bör utformas.
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Utredningens uppdrag begränsat till distansarbete. Redanär av
denna anledning det uteslutet föreslå ändringar skulle innebäraär att som

turordningsreglerna för andra arbetsmark-ingrepp i påstora grupper
gäller särskilt turordningsreglemas utformning starktnaden. Detta ärsom

Därför avstår vi från generellt bytakontroversiella. övervägaatt att
organisatoriskt hellerdriftsenhet begrepp.begreppet Inteettmot t.ex. mer

ortsbegreppet i andra stycket komma ikan generell vidgning 22 §aven
fråga.

till hands enligt utredningen,lösning liggerDen är,närmast attsom
enbart den omständighetentillförs meninglagtexten attsom angeren ny

bostadarbetsplats förlagd till sin intearbetstagare har sinatt egenen
Förslaget innebärdriftsenhet.arbetsplatsenmedför den utgöratt en egen

hittills-tidigare lagförarbeten ochvad följerändringingen avav som
innebörden gällande detframgåttredanvarande praxis. Som rätt attär av

Svårigheten daggälla undantag. iinte skallgeografiska ärsynsättet utan
från detbefogat undantagdeti vilka situationer göraär attavgöraatt

innebärtill lagtextenföreslagna tilläggetgeografiska Det ettsynsättet.
befogat.sådant undantagförtydligande fall där ärettav

arbetar i sinomfattar bara arbetstagareundantagetföreslagnaDet som
distansarbete utförs iövervägande delen alltheltbostad. Den avegen

föreslagna2.2. denbostad se avsnitt Genomarbetstagarens gräns-egen
heltid pådem arbetardet flertaletkommerdragningen stora somav

anknyt-undantaget.omfattas Ettdistans är attannat argumentatt av
lättrelativtbestämmelsenbostadentill arbete i denningen attgöregna

med distans-vaddefinieraLagstiftaren behöver intetillämpa. som avses
satellitkontor, lokalkontorhuvudarbetsplats,arbetsplats, etc.

vilkaundantagetdet föreslagnatillämpningensvårighet vid ärEn av
förgeografiskaför detanvändas ställetskall i synsättetkriterier attsom

rådafall torde det intemångadriftsenheter.kring skilda Idra gränsen
bör omfatta.driftsenhet Ivissvilka arbetstagarenågon tvekan som enom

alladet klartskisserades tordefallhypotetiskadet attt.ex. varaovansom
tordeturordningskrets. övrigttillhöra Iskalldistansarbetare15 samma

framstårarbetsplatsernade olikaoftadet avgörande som enomvara
faktiskthur arbetethänsyn tillenhet med ärsammanhållen rent

hur arbetsorga-beakta bådeanledningfinns detorganiserat. Här att
påfaktiskt har tjänstgjortpersonalenoch ettnisationen rentut omser

arbetsplatserlåta samtliganaturligtdet framstårsådant attsätt att som
arbetsplatserför skildatalaromständighetbilda enhet. En attsomen

arbetsuppgifter medofta byterarbetstagarnaenhetbildar är omen
finnas iledning kanledighet. Visssjukdom ochvarandra, vid ävent.ex.

beträf-arbetsrättskommittéårsgjordes 1992de överväganden avsom
ff..ff. och Den491 812arbetsenhet SOU 1993:32fande begreppet s.

får dockgränsdragningenfördessa kriterierutformningennärmare av -
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på dag gäller föri de det geografiskasättsamma som grupper som
otvetydigt förinte gäller överlämnas till rättstillämpningen.synsättet -

Vi vill också framhålla den föreslagna ändringen utesluterinteatt att
arbetstagare utför arbete i sin bostad hänförs tillsom egen en egen
driftsenhet. Innebörden förslaget enbart den omständighetenär att attav
arbetet utförs arbetstagarens bostad kani inte avgörande. Om detvara

utför påtaglig koppling till arbetsplatsensarbete arbetstagaren harsom en
arbetstagaren framstår organisatoriskt självständignärområde och som

väl hänföras till driftsenhet jfrkan arbetstagaren mycket ADen egen
och1988 32 100.nr

anställningstrygghet vadfrågeställning gällerEn är somannan som
finner distansarbete lämpligthänder arbetsgivaren inte äratt avom

till.finns huvudarbetsplats återgåarbetsmiljöskäl och det inte någon att
förändringar arbetsmiljön ellerinte lösas idenna situationKan genom

lösning uppsägningomplacering torde normalt ingen änannan vara
sådan bedö-Beroende omständigheterna kan uppsägningmöjlig. på en

skäl på grunduppsägning personligasåväl enligt reglerna somom avmas
belyserfinns emellertid rättsfallnärvarande ingaarbetsbrist. För somav

den frågeställningen.
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Arbetsmiljö4.3

bedömningen behovet informationUtredningen den att arbets-gör av om
miljöfrågor sådandet gäller distansarbete Vi förutsätterstort. attnär är
information utarbetas och sprids bI.a. Arbetarskyddsstyrelsen.av

Arbetsmiljöfrågorna centrala det gäller distansarbete och detär när
på frågor. sådanfinns aspekter En vilka konse-olika dessa aspekt är

fåkan för arbetstagaren. Att distans-kvenser distansarbete den enskilde
förmånuppfattas den enskilde arbets-arbeta i allmänhet som en av

medför ofta till minskatoch ökade möjligheter ostört arbete,tagaren
också finnas föremellertid risk negativaarbetsresande Det kan enm.m.

på utförsgrund arbetet i lokaler intekonsekvenser att ärt.ex. somav
sådanaändamålet. förför Andra konsekvenser den enskildeanpassade

påför ökade krav tillgänglighet, ökad arbets-kan risk isolering,vara en
arbetstid risk för sammanblandning arbete ochbelastning och samt av

på arbetsmiljöfrågornaaspekt arbetsgivarensfamiljeliv. En ärannan
på och viktenarbetsmiljön i de fall arbetet sker distansför även avansvar

distansarbetare omfattas den s.k. internkontrollen.att även av

det gällerarbetsrätten, och inte minstcentralt område inomEtt när
detsärskilt kommer iarbetsmiljön. Frågordistansarbete, är uppsom

för arbetsmiljön, tillsyns-bI.a. arbetsgivarenssammanhanget är ansvar
risker för den enskilde arbetstagaren.möjligheterna och särskilda

Arbetsmiljön i hemmet

till bostaden.dagens distansarbete förlagt AvsnittetdelenStörre är omav
frågeställningar kringinleds därför med belysningarbetsmiljö en av

finnsjjøsiska miljön, där detbostaden. berör dels denarbetsmiljön i Dessa
dels den psyko-på kontoret,risk miljön i hemmet är sämre änatten

chefer ochkontakten med arbetskamrater,sociala miljön, där bI.a.
kanProblem dessa områdenpersonal mycket viktig. inomteknisk är

då i mindreuppkomma vid grannskapskontor,möjligen även men
nedan behöver inte hellerde problemutsträckning. Flera tas uppav som
kan uppkomma påspecifika för distansarbetsplatser, ävenutanvara

kontorsarbetsplatser.
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Underlag

Avsnittet baserat på flertal svenskaär och studier. Enett rapporter av
studierna dokumentation olika distansarbetares verklighetär ochen av
omfattar intervjuer Aronsson 1996. artikel Hytter25 1996 byggerEn
på intervjuer med distansarbetande kvinnor och beskriver deras arbets-
situation i hemmet. Ytterligare påstudie bygger intervjuer, enkäter,en
observationer frånoch fotografering fem olika företag,25av personer

hemifråndistansarbetade högst dagar i veckan Wirstad16 ettvarav par
Rosenblad 1996.

undersökningaktuell studerades anställda vid fyra olika företagI 35en
Åborgtvåoch myndigheter har distansarbetat i 1998b, Fernströmsom

Åborg 1998. undersökning och intervju med GurmarDenna en
på ocksåArbetslivsinstitutet Aronsson 1998 underlagAronsson utgör

genomgången arbetsmiljön.för av
studie uppfattningar bl.a. hos distans-jämförandeI stressav omen
distansarbetande deltog drygt anställdaarbetande och icke personal 200

1997. studie har följt trettiotalvon Schéele Ohlsson En ettannan upp
på Posten 1996.försök har börjat distansarbeta Somanställda Brevsom

undersökning den psykosocialaligger företagsintemunderlag även aven
förlägger hela sin arbetstid till hem-arbetsmiljön hos distansarbetare som
undersökning har granskatSkandia 1996. Ytterligare närmaremet en

två Sturesson 1998. Slutligen finnsi pendlarsamhällendistansarbete
också beskriver distansarbetares situation med22rapporten som

Wikström, Lindén Michelsonarbetsmiljön i bostadenredogörelse av
1997.

fysiska arbetsmiljönDen

Arbetsplatsen

svårt ergonomiskt riktigStudierna visar det kan inrättaattatt vara en
Många har börjatarbetsplats i bostaden. har flera orsaker.Detta som

förmån inte dyra tilldistansarbetat det och vill kräva möblersom enser
hemarbetsplatsen. orsak del distansarbetare inte vill haEn är attannan en
något såmöbler intesina i hemmet. arbetar mycketDeänannat egna som

Mångaockså onödigt.hemma kan tycka det arbetstagare tyckeräratt att
det fult med kontorsmöbler i hemmet eller de har för lite plats.är att

vissa har bra arbetsplatser; här finns skillnader mellanMen stora
kontorsliknande lösningar och provisoriska Hurarrangemang.mer

påarbetsplatsen utformad beror till viss del hur ofta arbetarär personerna
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frånemellertid i de flesta fall delvis denhemma. Inredningen kommer
kompletteras sedan med bohag. intearbetsplatsen ochgamla Det äreget

många fått hjälp med utforma arbetsplatsen i bostaden.harheller attsom
det nödvändigt hadistansarbetare dockflesta ärDe att att enanser

ändamålsenlig arbetsstol.
finns i avsnittbostaden används arbetsplatsbeskrivning hurEn somav

5.4.

bekostar utrustningenVem

för detarbetsgivarendistansarbetabörjaanställda ska är mestaNär noga
och andra Däremotmodem, skrivarefår datorer,demed apparater.rättatt

oftai hemmetarbetsplatsenutformningenergonomiskaglöms den av
intedatorutrustningen,bekostararbetsgivarenoftastbort. Det är mensom

9.se kapitelarbetsutrustningalltid övrig även

bunden/tetFysisk

på kontoret.i hemmetarbetadet lättare änMånga tycker ostörtär attatt
på distansmånga arbetaväljertillockså orsakerna attattDet är en av

arbetsställningen.för Denackdelarsig deldock medhemifrån. förDet en
hämtningochkorridorpratkafferaster,kopiering,i formsmå avbrotten av

arbetarpå kontoret. Degrad hemmaifinns intefax somsomsammaav
sigskulledede skullemed vadjämfört göra tasig mindrehemma rör om

vågarVissakafferurnmet.ochkopiatomtill kontoret,tillbakafram och
frånnågon ringerpå platsrädsla inte närhemmainte attrastta varaav

Även distans-förgenomsnitt kortareibrukarlunchernakontoret. vara
arbetare.

Även åt. Genomsnittstidenväsentligtsiglängd skiljerarbetspassens
distansarbetareförmycket längre änsammanhängande arbetspassför är

vidtillbringasarbetstidendelpåanställda kontoret. Denför de somav
delhemma kontoret. Enmycketockså falli de flesta änstörredatorn är

hemifrån.börjar arbetamusarm demedproblemfår omedelbart när
belastningsskador.risk formedföra ökadpå viskan dettaDistansarbete en
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Den psykosociala arbetsmiljön

privatlivFrihet och självständighet- eller inget

fördel vidarbetsmiljöfaktor oftapsykosocialEn nämns storensom som
frihet och själv-arbetsfonnen skapar känsladistansarbete är att aven

tid upplevs ocksåsjälv kunna sinutsträckningständighet. iAtt styrastor
sambandarbetsresultatet. har säkertför Dettapositivtmånga ettav som

ordinarie arbets-lika bunden till demed distansarbetaren inte äratt
medför praktiska fördelar,arbetstidema.ordinarie Detlokalerna eller de

ochtill bamtillsynarbetstidenmöjligtdet attär attatt anpassasom
småstunder.utnyttja

eftersomdistansarbetets frihet,fara iemellertid finnaskanDet en
klar.blir mindre Dearbetsliv och privatlivmellanuppdelningen nya

normalt finnsperforerat de barriärerhartekniska möjligheterna som
hospåtagligtsannoliktfritid.arbete och Dettamellan är mest ensam-

sociala bromsarharallmänhet intehemarbetande, istående sammasom
friheten-risk förfinns alltsåmed familj.hemarbetande Det attensom

höjdoch fritidmellan arbetebalanskontroll tillvaron,förutom samtöver
distansarbetare medarbetsnarkomani. Förresultera ilivskvalitet- kan

arbetsgivarenlojalitetenkonflikter mellanleda tillarbetetfamilj kan mot
familjen.och lojaliteten mot

koncentrationssvårigheterFlexibilitet eller

läggafrihetde haruppleverdistansarbetareMånga större attatt uppen
deprivatliv.yrkesliv och Menkombinerakande lättarearbete ochsitt att

kännerMångaflexibiliteten har sinasamtidigtflesta upplever gränser.att
ochför kollegorkontorstidtillgängliga underde är atttvungnaatt vara

fritid,arbete ochskilja pådet svårtocksåuppleverklienter. De är attatt
deförväntar sigfamiljenfrån jobbet, ochkopplakan attde aldrigatt av

kanändå hemma. Detdehushållsarbetetskall klara när äräven varaav
fåhar svårtarbetstid. Mångaarbetstidför familjen inse attsvårt ärattatt

hem.kommer Denbarneneftermiddagarnapåoch för arbetetlugn närro
förbytsunder fönniddagarnainfinner sigoch arbetsroeffektivitet som

eftermiddagarna.påkoncentrera sigofta svårigheteri att
sig påkunna koncentrerafördistansarbeta justväljerMånga attatt

telefonnåddbli pådet ofta lättaresamtidigtarbetet, är att om manmen
sig.möjligheten koncentreraminskar i sinarbetar hemma. Detta atttur
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Stress och psykisk arbetsbelastning

Under vissa omständigheter kan distansarbete hemmet minska indivi-i
dens och arbetsbelastning, under andra omständigheter kanstress men

och arbetsbelastningen öka.stressen
upplever distansarbete avstressande.således mångaDet är som som

minskar den kontrollen till-kan bero påDet överatt stressen om egna
distansarbetama har möjlighet bestämmaökar. Genom att att mervaron

med barnen upplevsarbetstid, arbeta avbrott ochsinöver utan vara mer
avstressad.situationen mersom

arbetsbördan ökartycker emellertid i ställetdistansarbetareVissa att
pådistansarbetaren sigdistansarbetet. orsak kanEn tarattvaragenom

försvinner.tidigare så tidsvinsten Denfler arbetsuppgifter än att som
arbete och insehjälp med sittkan behövaarbetar hemma avgränsa attatt

orsak kanhela tiden.tillgänglig Eneller hon måstehan inte annanvara
arbetsuppgiftergrad själv får skötahemarbetande i allt högredenattvara

orsakpersonal. Ytterligarebrukade skötasförut somenannanavsom
produceradistansarbete för kunna Dende valt just attär att mer.uppges

alltmöjlighet hanteradistansarbetehär störreatt ensom engruppen ser
bättre arbeta hemma påde tycker detarbetsbelastning, eftersom är att

eller åka till kontoret. Dessutomhelger påkvällar och än att stanna
de verkligenmycket för visaarbetamångakänner sig att atttvungna att

kanminska upplevd misstro. Detdvs. förde hemma,arbetar attnär är en
stressrelateradedrabbasdistansarbetarerisk försåledes finnas att aven

nedslitning.eller psykiskbesvär
studier, leda tillframgått vissaockså,Distansarbetet kan avsom

självoch minst arbetstagarenomgivningen intefrånökade förväntningar
något negativt,och för intebehöver i sigarbetsprestationen.på Det vara

ledadistansarbete kan ocksåmiljön vidlugnaregångeroch den många
tillockså ledadet kanarbetsprestation. Menförbättradtill atten

ökar.arbetsbelastning och stress

tillgänglighetpåKrav

och chefer arbetstagarekollegorförväntar sig inteallmänhetI att somen
utanförskall tillgänglighuvudarbetsplatsnormalt arbetar på varaen

finns risk fördetutsträckning. Däremotarbetstid i någon attstörre en en
tillgängligförväntas ipå distansarbetstagare arbetar störrevarasom

arbetstider inteframför allt distansarbetarensgällerutsträckning. Det när
Enskilda arbetstagare kan kännamed kollegornas.överensstämmer en

konto-utsträckning påtillgängliga iökad faktiskt änstörreatt varapress
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medföra arbetstagaren får svårare sin tid.kan DessaDetret. att att styra
ökad och sikt till utbrändhet.faktorer kan leda till påstress

eller på kontoretEffektivitet hemma

vilket högreoch koncentrerat hemma,arbetakan ändåMånga ostört ger
medfördeldistansarbetareflestaeffektivitet de anser vara ensom

med arbetet.kontinuitet Menocksåuppleverarbetsformen. De störreen
vad har tänktarbetspasskan bli längredet lätt änmånga att manmenar

helger ochjobbar flerrisk.vilket Manmedvetenochsig ärär enom,
intjänade restidenoch denbetald arbetstid,deträknakvällar utan att som

totalt längre arbets-hemmade arbetarhararbetstid. genomsnittblir I som
arbetstidenkontrollhar ingenkontoret. Dearbetar på övertid deän som

övertid ökar.derasoch
likasvårtställetkan det ipå kontoret attdagarDe är varavaraman

"kontakt-på kontoretarbetssituationenupplever äreffektiv. Många att
det svårtsammanträden. Dettaochgrund gör attpåintensiv mötenav

ändå fördetmångakontoret,och på görarbeta koncentrerat ostört men
arbetsuppgifterna.klaraatt

ökadpåtill förväntningardistansarbete ledakanSom nämnts ovan
till-kan,faktorerarbetsprestation. Dessaförbättradochtillgänglighet

arbetstagarenleda tillarbetstiden,kontrollbristandemed attavsammans
betydelsefulltdärförkanför arbetet. Det attfår svårt gränsersättaatt vara

avtal.arbetstiden ireglera

eller isoleringarbetskontakterSociala

från bostadendistansarbetevidminskararbetskontaktemasocialadeAtt
och detarbetskamraterAvsaknadennegativt.upplever många avsom

oftamed kollegorkontakternadagligadefår ansesgenommangensvar
de informellade går mistetyckerproblem. Många attett omvara

denskall. Bådearbetetsköterkänslanochsamtalen att som manmanav
tidlängreinforrnationsutbytetochsamhörighetensociala avtar man

med denemellertid kontaktenupplever närmasteFleraarbetar hemma. att
hur oftanaturligtvis påberorSituationenblivit bättre.chefen har man

personligheten.påochdistansarbetar även
normalfallet ingetsäkert iveckanenstaka dagar ibostadenArbete i är

bostaden påarbetet utförs ifördel. Menproblem, utan omsnarare en
utanför den socialahamnarför arbetstagarensåledes riskfinnsheltid att

anställda.med flera Omarbetsplatsfinns pånormaltgemenskap ensom
risken ocksåkontakter,socialafå eller ingainnebär ärdärtill sigarbetet i
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den anställde siktpå kan bli socialt isolerad. kanMan riskeraatt att tappa
både företagskulturen och samhörigheten. här risken förståsDen inteär
unik för just distansarbetare. finns andraDet arbetstagare,typer t.ex.av
personal sysslar med övervakning nattetid, kan löpa motsva-som som
rande risk. Risken för isolering sannolikt mindre distansarbetetär om
utförs utanför bostaden, i grannskapscentral. förhållande-Det ärt.ex. en
vis vanligt avtal distansarbete har klausuler fördelningatt om om av
arbetstiden mellan huvudarbetsplatsen och distansarbetsplatsen se vidare
kapitel 9.

Teknikens betydelse

orsak till den tekniska utrustningen påTekniken vanlig Omär stress.en
fungerar den skall, upplevs dethemarbetsplatsen inte somsom mer

inträffar på kontoret.frustrerande och stressande situation Iän när samma
personal och känner hjälplös.hemmet teknisk sig Dessaär utanman

psykosocialt problem, och därmed ocksåproblem kan därför bli ettanses
arbetet.allvarligt störa

Missbruksproblem

ökad risk för arbetstagare med miss-Distansarbete kan medföra en
kontroll.allmänhet socialarbetsplats finns i Enbruksproblem. På enen

arbetsplatsmissbruksproblem och befinner sig påhararbetstagare ensom
arbetsledning har sannolikt möjligheterochmed arbetskamrater större att

bosta-han eller hon arbetar imissbrukkontrollera sitt än t.ex.ensamom
sådana problemdärför bättre arbetstagare medkanden. Det vara om en

huvudarbetsplatsen.utför arbete påsitt

kvarArbetsmiljön för dem ärsom

upplever ofta ökadblir kvar på kontoretPersonerna närstressensom
har distans-börjar arbeta på distans. intederas medarbetare De som

och hur arbetet skall utföras.möjlighet välja Dessutomarbetama näratt
arbetsuppgifterna för dem distansarbetamabromsasförsvåras och när

hand alla akutaEftersom deinte finns på kontoret. är atttvungna ta om
få lugndistansarbetama arbetar hemma, har de svårareärenden när att

arbetsuppgifter.och för sinaro egna
upplever starkt kontakten med kollegorarbetar på kontoretDe attsom

arbeta distans. upplevs nackdelminskar dessa börjar på Detnär som en
Tydligen alla kommuni-ansikte ansikte. kan inteinte kunnaatt prata mot
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helsttelefon och dator. Hurmed hjälp fax,lösas ärkationsbehov somav
kontakt,minskad kollegialkänslanuppmärksammadet viktigt att av

arbetet.iochför trivselnbetydelseden hareftersom engagemanget

Lagstiftning

distansarbete.vidgällerAML,1977:1160, ävenArbetsmiljölagen
generellt undantaginnehöllföregick AML, ettArbetarskyddslagen, som

alltså inte ifinnsundantagMotsvarandearbete.okontrollerbarts.k.för
arbets-förmöjlighetheller ingenfinnslagstiftningen. Detnuvarandeden

arbetsmiljöansvar.arbetsgivarensavtala bortarbetstagareochgivare att
arbetsmiljöförordningen,kompletterasochramlagAML somär aven

före-meddelaArbetarskyddsstyrelsenförbemyndiganden attinnehåller
deföreskrifter nämnareIdessaAML.tillämpningenskrifter angesavom

arbetsmiljöhänseende.uppfyllas iskallkrav som
frågorsocialaochpsykologiskaförenhetenArbetarskyddsstyrelsen

förArbetsgivarensföljande:bl.a.anförtrundskrivelsei ansvarhar en
arbets-påarbetar. Kravenarbetstagarengällerarbetsmiljön oavsett var

bl.a.omständigheterna,beroende påvarierakan däremotmiljön var
arbetetsbetydelsekan ha äromständigheterAndrautförs.arbetet som
finnsdetmöjligheterrimliga attvilkautförs,detoftavaraktighet, hur

självharfrihet arbetstagarenvilken attocharbetsförhållandenaändra
in imåsteomständigheter vägasdessaSamtligaarbete.sitt enorganisera

för-kanriskerdetillmåstehänsynocksådär tastotalbedömning, som
därvidYrkesinspektionen,fårBedömningen görasytterst somavutses.

arbetsmiljöförordningen.§bestämmelserna i 15tillhänsynmåste ta
sikte påsärskiltbestämmelser tarnågrainnehåller inteAML som

hakanbestämmelser i AMLvissadäremotfinnsdistansarbete. Det som
generella bestäm-dearbete. Förutomdenbetydelse försärskild typen av

bestämmelsenfinnsbeskaffenhet,arbetsmiljönskap. 1 §i 2melserna om
särskildadenbeaktaskallarbetsgivarenstyckettredje§ attkap. 2i 3 om

utförarbetstagarenföljakanolycksfall attochohälsarisk för avsom
före-antalutfärdatocksåharArbetarskyddsstyrelsen ettarbete ensam.

bl.a.distansarbete,förbetydelseharrådallmännaoch omskrifter som
datorstöd iensamarbete,arbetsmiljön,påaspektersocialaochpsykiska

arbetsmiljönintemkontrollarbetslokaler,bildskärm,vidarbetearbetet, av
belastningsergonomiñoch

1998:1.respektive1996:61995:3,5 1992:14,1986:27,1982:3,AFSSe
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Arbetsgivarens intemkontroll

Särskilda bestämmelser arbetsgivarens för den s.k.om ansvar
intemkontrollen infördes 1991 3 kap 2a § AML. Begreppet "intern-
kontroll" återfinns lagtexteninte i väl i Arbetarskyddsstyrelsensmen
föreskrifter AFS 1996:6. Bestämmelserna innebär bl.a. det ställsatt
krav på arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrolleraatt
arbetsmiljöarbetet utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka ris-samt
kerna verksamheteni och genomföra de åtgärder behövs. Arbets-som
givaren också skyldig den utsträckningi verksamheten kräver detär att
dokumentera arbetsmiljön och arbetet med den och utfärdaäven att
handlingsplaner.

intemkontroll innebar och förKravet på i sig ingen nyhet bestäm-när
melserna infördes 1991. Nyheten bestod i arbetsgivaren blev skyldigatt

formalisera arbetsmiljöarbeteoch organisera sitt på systematisktatt ett
Bestämmelsen kan innebära kvalitetssäkring arbets-sätt. sägas en av

miljön och arbetsmiljöarbetet. går inte intemkontrollenDet sägaatt att
skall utformad allapå visst i organisationer, densättett typervara av men
skall omfatta målen och riktlinjerna för arbetsmiljöarbetet organisa-samt

det.tionen av
distansarbetssituation skulle arbetsgivarens intemkontroll kunnaI en

innebära bl.a. följande:

Analys det lämpligt arbetstagaren börjar arbeta påär att0 av om
förut-distans, med hänsyn till dennes arbetsuppgifter och personliga

sättningar.
Analys konsekvenserna för övriga anställda någon eller några0 av om
anställda börjar distansarbeta; ökar deras arbetsbelastning, får de
utföra rutinarbete, de fler telefonsamtal osvtar emotmer
Analys eventuell ökad risk för inbrott och överfall distans-i0 av
arbetarens bostad vid hantering känslig information eller vidav
innehav dyrbar arbetsutrustning, avsnitt 5.2.av se
Analys distansarbetet kommer utföras lämplig lokal.i Iatt0 av om en
flertalet fall innebär detta analys det finns lämpligtnågoten av om

i arbetstagarens bostad.utrymme
Analys det möjligt ergonomiskt riktig distans-inrättaär att0 av om en
arbetsplats, med hänsyn till möjlig möblering, belysning ochosv.
med beaktande Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, AFSt.ex.av
1992: 14, Arbete vid bildskärm.
Planering och helst också uttrycklig överenskommelse med0 av
arbetstagaren regelbundna besök.om
Kontinuerlig uppföljning hur arbetet fungerar, regel-t.ex.0 av genom
bundna samtal med distansarbetaren.
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hela arbetsplatsenhur arbetsmiljön påRegelbunden utvärdering av0
med-anställda börvarvid övrigadistansarbetet,påverkas ävenav

verka.

arbetsmiljöarbetetimedverkaskyldighetArbetstagarens att

skyldigAML,bestämmelserna i 3 kap. 4 §enligt attArbetstagaren är,
degenomförandetdelta iocharbetsmiljöarbetetmedverka i även att av

ellerarbetsmiljö.god Hanåstadkommaförbehövsåtgärder att ensom
skydds-användaföreskrifternaföljaskyldig samtocksåhon attär

förebyggaförbehövsförsiktighetiaktta den attochanordningar som
aktiv iskyldigalltsåArbetstagarenolycksfall. attoch ärohälsa vara

arbetsmiljöarbetet.

tillsynmöjligheter utövaattYrkesinspektionens

framgårarbetsmiljöförordningenstyckettredjei §bestämmelserna 15Av
på begä-skall skeendasthemmetarbetsplatser iinspektionsbesök vidatt

finnsdetellerberörs,arbetstagareellerarbetsgivareden omsomran av
Yrkesinspek-besökRutinmässigadet.tillanledningsärskild avannan

Begränsningen itillåtna.bostad alltså intearbetstagares ärtionen i en
harbostadtillsyn i någonsmöjligheter utövaYrkesinspektionens att

Även initiativkrävsallmänhetdet iintegritetsskäl. etttillkommit omav
inspek-förmöjlighetfinns detarbetsgivaren,ellerarbetstagarenfrån en

skäl.särskilda Fördet finnsbostadarbetstagaresbesökationen att omen
tele-ellergrannskapscentralerdistansarbetsplatser,andra t.ex.typer av

begränsningar.motsvarandefinns intestugor,

skyddsombudSkyldighet utseatt

skyddsombudUtnämnande av

skallarbetstagarnaframgår utsekap § AML6 2bestämmelserna i attAv
regel-fem arbetstagaredär minstarbetsställevarjeskyddsombud på

skydds-regionalts.k.fåromständighetervissaUndersysselsätts.mässigt
mindreförskyddsombud ävenhindrar inte utsesombud Lagen attutses.

arbetsställen.
harlagtexten använtsdefinierat ifinns intearbetsställeBegreppet men

arbetarskydds-tillförarbetenaEnligtarbetarskyddslagstiftningen.länge i
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lagen, dvs. den lag föregick AML, innebär arbetsställe det lokaltsom
avgränsade område inom vilket arbetsgivaren bedriver arbete, oavsett om
det utförs i arbetslokal, det friai eller under jord. förarbetenaI uttalades
vidare begreppet inte alltid får i så inskränkt bemärkelseatt dettas att
därmed skulle och lokal, byggnad eller plats i det fria.avse en samma
Vad skulle räknas arbetsställe fick i stället vid tvekan bedömassom som
från fall till fall. uttalandenDessa i lagmotiven har varit vägledande för
arbetarskyddsmyndighetema det gällt tolka begreppet.när Någonatt
ändring innebörden begreppet arbetsställe har inte varit iavsettav av
AML. finns också definieratBegreppet i centrala arbetsmiljöavtal på
arbetsmarknaden.

Kravet på det skall finnas femminst arbetstagare arbetsställepåatt ett
för skyddsombud skall kan leda till problem. deOm anställdaatt ett utses
distansarbetar på heltid och utspridda, kan det ifrågasättas inteär om var
och de olika distansarbetsplatsema skall arbetsställe.etten av ses som
Därmed skulle kravet på skyddsombud kunna falla.att utse

Skyddsombuds tillträdesrätt

Enligt 6 kap. 10 § får skyddsombudAML inte hindras fullgöra sinaett att
uppgifter. Bestämmelsen kompletteras bestämmelse i 6 kap.av en annan
11 § AML skadeståndsskyldighet för den arbetsgivare eller arbets-om

bryter kap.6 10 § i lag. Vid skadeståndskravtagare mot görssom samma
skälighetsbedömning.en
Vid första anblick tycks bestämmelsen skyddsombudenen ge en

möjlighet till tillträde till arbetstagares bostad den Yrkes-större änen
inspektionen har, såvitt bekant har frågan aldrig Däremotprövats.men
förefaller det inte troligt arbetstagare skulle bli skadeståndsskyldigatt en

han eller hon vägrade skyddsombud tillträde till distans-ettom en
arbetsplats i bostaden, detta bakgrund den skälighetsbedömningmot av

skall och Yrkesinspektionens begränsade tillträdesmöjligheter.görassom
Skyddsombudet har däremot möjlighet kontakta Yrkesinspektionen.att

Frågor bl.a. skyddsombud i relation till distansarbete utvecklasom
i avsnitt 4.4.närmare

Analys

På många håll finns osäkerhet omfattningen arbetsgivarensen om av
arbetsmiljöansvar för distansarbetsplatser, i praktiken arbetsplats bosta-i
den. har framkommitDet vid de studiebesök utredningen genomfört och
de diskussioner förts med framför allt företrädare för företag. Ensom
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aspekt framkommit det gäller arbete i bostaden möjlig-när ärannan som
tillsyn och kontroll arbetsmiljö, och önskvärdheten detta.heten till av av

sittmöjligheterArbetsgivarens faktiska utövaatt
arbetsmiljöansvar

distans-på utformningenskyldig ställa kravarbetsgivareEn är att av en
naturligtvisolikaSkyldigheten kan på Ettarbetsplats. sätt. sätt ärutövas

exempelmöbler, vilket utredningentillhandahållerarbetsgivaren settatt
förefaller vanligt,tillhandahåller datorutrustningarbetsgivarenpå. Att

kapitel 9.distansarbete se vidarevid regelmässigtåtminstone mer
skallarbetsmiljön. Somförhararbetsgivare nämntsEn ansvaret ovan

intemkontrollen. Arbets-arbetsplatser ingå iderasochdistansarbetare
vilja fåarbetstagarensmöjlighetemellertid ingenhargivaren att mot

olämpligdistansarbetsplatsenhem.hennes Om ärtill hans ellertillträde
arbets-möjlighet anvisadäremotarbetsgivarenarbetsmiljöskäl har attav

tillhandahållsallmänhet det kontorarbetsplats, itagaren avsomannanen
delar sintillbringar åtminstonearbetstagarenoch därarbetsgivaren av

besökFråganöverdrivas.emellertid intebörarbetstid. Problemet t.ex.om
problem. Densannolikt någotdärför inteskyddsombud störreärav

arbetsplats bosta-besöka iarbetsgivarensoch fråganfrågan rätt att enom
avtal.också regleras iden kan

bör återgångarbetsplats,ordinariedet finnsnonnalfallet, dåI enen
blir följdenosäkert vaddetproblem. Däremotinnebära någrainte är som

Arbets-arbetsplats.erbjuda någonkanarbetsgivaren intede falli annan
arbetsplats,tillhandahållaskyldighetlagstadgadhar ingengivaren att en

kollek-bådeavtal,reglera den frågan imöjligheterdet finns attmen
framhållaemellertid viktigtavtal.individuella Det atttivavtal och attär

harfackförbundSamtligafrivillighet.påbör byggapå distansarbete som
distansarbetedistansarbete förutsätterfrågauttalad riktlinje i attomen

skall kunnadistansarbeteavtal sägasfrivilligt ochskall att ett omvara
kapitel 9.vidarebåda separterupp av

möjligheterarbetsgivarensjämförelser mellangår attDet göraatt
huvudarbets-utanförarbetevid olikaarbetsmiljönkontrollera typer av

använder begreppetutredningenbemärkelsedendistansarbete iplatsen:
arbetsgivareförsäljning.arbete, Eninformellt mobilts.k.respektive t.ex.
arbetsmiljö,kontrollera försäljaresmöjlighetsällani praktikenhar att

hotellrum och olikatransportmedel,olikamellankan variera t.ex.som
skillnader, bl.a.grundläggandeemellertid vissafinnskontor.kunders Det

arbets-innebärdendistansarbeteformenvanligaste attden äratt somav
bostaden.allmänhet denplats, itid givenarbetar viss påtagaren egnaen

arbets-hurmöjlighethar faktiskinnebär arbetsgivaren att styraDet att en
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miljön utformad. skillnadEn distansarbete de flesta falliär är attannan
kan utföras lika bra vid huvudarbetsplats på distans.en som

överväganden

del flexibeltDistansarbete måste modernt ochettses som en av mer
arbetssätt med minskade kontrollmöjligheter från arbetsgivarens sida.

distansarbete,Arbetsmiljölagstiftningen emellertid tillämplig påävenär
finns möjlighetertillsynsmöjligheterna begränsade. ocksåDetäven ärom

för distansarbetare skallhur arbetsmiljönför arbetsgivare att styra enen
förut-utförs arbetstagarens bostadde fall arbetet ii attävenut genomse

kanavtal. Sådana förutsättningarklart isättningarna attett varaanges
skallmed skyddsombud, möj-eventuellt tillsammansarbetsgivaren, ges

bruk och därefterarbetsplatsen innan den ilighet inspektera atttasatt
ändamålsenliga möbler.tillhandahållerbesöka den arbetsgivarensamt att

möjlighet kontrollera arbetsmiljönskyldighet ochArbetsgivarens att
arbetsplatsenfysiska utformningenomfattar enbart deninte ävenutanav

psykosociala aspekterna.de
för intemkontrollsinockså skyldig inomArbetsgivaren är att ramen

arbetsmiljöarbetet. kankontrollera Detleda ochsystematiskt planera,
psyko-det gäller denarbetsgivaren, inte minstsärskilda krav påställa när

ökat behovinnebära exempelvisarbetsmiljön, ochsociala ett upp-av
anställde. arbetsgivaresamtal med den Enregelbundnaföljning genom

arbetsmiljösynpunkt börolämpligt fråndistansarbetebedömer ärattsom
ingripahar också skyldighetArbetsgivarenheller tillåta det.inte att om

arbetsmiljöskäl. arbets-Omfall blir olämpligtdistansarbete i något av
fördistansarbetefungerar medbedömningen det integivaren gör att en

har arbetsgivarenarbetsmiljön,grund brister ianställd, påt.ex. av
huvud-arbetar sinanställdei ställettill denmöjlighet attatt se

regleras på förhand.kan ocksåarbetsplats. Frågan
närvarande finnsdet för intebedömningendenUtredningen gör att

Arbetar-arbetsmiljöförordningen.ellerändringar i AMLbehov någraav
meddela föreskrifter ochbemyndigandenskyddsstyrelsen har utatt ge

inforrnationsbehovetdäremot uppenbartråd frågan.allmänna i Det är att
utarbetas ochsådan informationförutsätterUtredningen attär stort.

Arbetarskyddsstyrelsen.sprids bl.a.av
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Fackligt arbete och inflytande4.4

frågor: Fårtvå facklige förtroende-centrala denbehandlasI avsnittet
anställningsförmånerbibehållna besöka distansarbetarenmedmannen

Är fackligtpå det möjligt kombineradistansarbetsplats att ettdennes
kommit tilldistansarbete Utredningen harförtroendeuppdrag med ett

fortfarande tillhöraså distansarbetsplatsenlängeslutsatsen att anses
föreligger problem iingethuvudarbetsplatsenarbetsplats somsamma

skall arbets-distansarbetsplatsen inte utgöranågot fallen. Att en egenav
kollektivavtal.oftast ireglerasplats

på arbetsgivarensenligt lagen ingen rätt attFörtroendemannen ges
telefonKontorsmaterial,datorutrustning,använda dennesbekostnad

kollektivavtal. Utredningenitill regleringöverlämnatsharDettam.m.
i kollek-frågan fortsättningsvis bör reglerasrekommenderar ävenatt
förtroen-regleraviktigtdet kan atttivavtal och betonar att omvara

såsomarbetsgivarens datorsystem,siganvändaskalldemannen e-av
distansarbetare.det finnspå arbetsplatser därdeintranät,ochpost

informationsbestämmelserochförhandlings-Medbestämmandelagens
på huvudarbetsplats.påutförs ellerdistansarbetegäller oavsett enom

åtminstonearbetsform är,avskaffa distansarbeteinföra ellerAtt omsom
verksam-sådan förändringviktigareomfattning,idet sker större aven

förhandlingsskyldighet iarbetsgivarens primäraomfattasheten avsom
§ MBL.11

frågan inflytande arbetet äröverdet gällerproblem närTänkbara om
spridasinformation skall kunnagälla hurkanpraktisk Det t.ex.ofta art.av

kollektiv-frågor regleras iSådana kan dockdistansarbetarna.tilläven
avtal.

På 1980-taletSverige.stark ställning iharorganisationernafackligaDe en
kunnadistansarbete skullehåll farhågorfrån fackligtframfördes attom

allradeinte likainflytandet. Idag Ifackligadet ärförsvaga stor.oron
påfå distans.från arbetaönskemål arbetstagarenfall detflesta attär ett

engagerad.fackligt DetintresseLikaså i arbetstagarensdet attär vara
två behov.går dessapå förenadet intetyderfinns ingenting attattsom

fackligtförsambandet mellanredogöraintresselikvälkanDet attvara av
arbetstagarorganisa-beskrivsavsnittetdistansarbete.arbete och I även

inflytande.möjligheter tilltionernas
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Lagstiftning fackligt arbeteom

förtroendemannalagenAllmänt om

facklig förtroendemans ställning arbets-lagen 1974:358 påGenom om
ställning fastställtshar de fackliga organisationernas ochplatsen FML

lagändring lag 1990:1039 förstärkts. Grund-har även ensenare genom
stadgas med förtroendeman denfinnsregeln i 1 § FML. Här att avses

företrädaarbetstagarorganisation dehar attutsetts ensom avperson
fem förutsättningar måstearbetsplats. finnsanställda på Det som varaen

omfattas och dess reglerförtroendeman skall FMLuppfyllda för att aven
1997.Göransson Dessa är:

utsedd arbetstagarorganisation.skallFörtroendemannen vara av en
skall arbetsplats.uppdragFörtroendemannens vissavse en

verksamhet.uppdrag skall gälla fackligFörtroendemannens
ellerskall organisationArbetstagarorganisationen ärsomvara en

kollektivavtal med arbetsgivaren.brukar bunden avvara
det fackliga uppdraget.ha underrättatsmåsteArbetsgivaren om

arbetsplats bestämsfinnasdet skall påförtroendemänmångaHur aven
aktuella.uppdragliksom vilkafackliga organisationen,den ärsom

Förtroendemännen

anställd hosmåsteförtroendemännenkrav påfannsFörr attett vara
s.k. lokalatillämplig.skulle Dessaförarbetsgivaren FMLatt vara
utvidgadesfortfarande lagen. FMLomfattasfackliga förtroendemän av

fack-s.k. regionalatill omfattafrån och med januari 1991dock 1 ävenatt
stadgasför på anställningstället kravförtroendemän. Iliga attnumera

arbetstagarorganisationden harskall tillämpas påFML utsetts ensom av
anställda påföreträda deförtroendeman vissfackligatt ensom

såvälförtroendemanalltså fackligkanarbetsplats. Numera utses aven
arbetstagarorganisation.centrallokal som

Även lokal förankringlängre haförtroendemännen inte måste enom
anställd företaget.regel påförtroendemännenarbetsgivarehos är somen

möjlighetenverkareller offentliga sidan utnyttjaden privataVarken att
kanhögre utsträckning.förtroendeman i någon Detregionala fackligaha

bekostastill förtroendemännenförmånervissabero på att avsom ges
utsedd. gällerlokalt Dettaförtroendemännenarbetsgivaren är exem-om

för-paragrafen stadgastill betald ledighet i § FML. Ipelvis 7 atträtten
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få behålla normala anställningsfönnåner vidtroendernän har sinarätt att
verksamhet den arbetsplatsen.ledighet facklig på Omegnasom avser

den fackliga verksamhetenregionalt tillsatt bekostasförtroendemannen är
stället den fackliga organisationen.i av

arbetsplatsBegreppet

hartillämpas påförsta stycket i lagenenligtskall 1 §FML en person som
förtroendemanfackligarbetstagarorganisation attutsetts somav en

Härmed vanligtvisarbetsplats.anställda påföreträda de viss avsesen
sambandfinnasverkar detförvaltningsenhet. Härellerlokal drifts- ett

förvalt-lokal driftsenhet alternativti LAS. Endriftsenhetsbegreppetmed
ochligger inomföretagetsådan delningsenhet kan ensomavenvara
kaninhägnade område. Detochellerbyggnad inom ett sammasamma

finnsdeteller Omfabrikbutik,exempelvis restaurang. enenenvara en
driftsenhet.tillhör debyggnadkontor iverkstad och ett sammasamma

1997.geografisk GöranssonsåledesDriftsenhetsbegreppet naturär av
däravgränsade områdetlokaltdetocksåkanArbetsplatsen utgöras av

den naturligaverksamhet ochbedriver sin utgörarbetsgivaren ramensom
myndighetenellerföretagetverksamheten inomfackligaför den

1997.Lunning
olikadriftsenheter t.ex. påfleramyndigheten harellerföretagetOm

deutgångspunkt imedbestämmaslagenbör tillämpningenorter av
arbets-företag haroftastmedförförhållandena. Detlokala ettatt om

arbetsplats för sig. Liggerpå varjetillämpas FMLolikapåplatser orter,
ibland räknaskan dessapåolika arbetsplatsernadedäremot ortsamma

detuppfyllas.emellertid Förmåstekravarbetsplats. Vissaendaensom
alla arbetsplatser påkollektivavtalet gällalokala orten,detförsta måste

förfackklubbenlokaladenandra måsteför detoch gemensamvara
1997.arbetsplatserna Göransson

skyddsombud

skyddsombud påskallAMLarbetsmiljölagenEnligt kap. 2 § utses6
Vid behov kansysselsatta.fem arbetstagaredär flerarbetsställe ärän

begreppetarbetsställen. Ommindrepåskyddsombud ävenutses
4.3.av-snittarbetsställe i AML, se

arbetstagarorganisationfackligalokaladenSkyddsombudet utses av
harmed.kollektivavtal Denhar slutitarbetsgivaren utsetts avsomsom
kan sigförtroendeman.facklig Det röraorganisationenfackligaden är
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skyddsombud arbetsställe,på skyddskommittéledamot eller regionaltom
skyddsombud. omfattasDessa FML.av

På de arbetsställen där de anställda inte fackligt anslutna kanär
skyddsombuden stället de anställda direkt.i skyddsombudDessautses av

dettakommer inte beröras i avsnitt.närmare att

inflytandeLagstiftning fackligtom

infly-Medbestämmandelagstiftningen och lagstiftning rörsomannan
åtskillnad mellan arbetstagarearbetet inte någontande göröver som

kanhuvudarbetsplats och distansarbetare. Detnormalt arbetar på en
har samband medspeciella frågeställningaremellertid uppkomma som

distansarbete.

förhandlingsreglerMedbestämmandelagens

MBL har bestäm-medbestämmande arbetsliveti1976:580Lagen om
bestämmelserna lO-dessaförhandling 10-18 §§. Avmelser i avserom

till förhandlingar.initiativrespektive skyldighetentill13 att tarätten

förhandlingsskyldighetArbetsgivarens primära

förhandlingsskyldighet. Be-s.k. primäraarbetsgivarensll § MBL rör
hanhar skyldighet innanarbetsgivareninnebärstämmelserna att,att

förhandla med denverksamheten,förändringar iviktigarebeslutar om
kollektivavtal.bundentill vilken hanarbetstagarorganisation är av

förändringbeslutar viktigarearbetsgivarenMotsvarande gäller innan om
tillhör organisa-anställningsförhållanden för anställdellerarbets- somav

anställningsförhållandenaellerarbets-fråga särskilt angårtionen. Om en
kollektivavtal, harorganisationanställd tillhörför utanensomen

förhållande till denförhandlingsskyldighet imotsvarandearbetsgivaren
första stycketdetta återfinns i 13 §Bestämmelserorganisationen. om
förhandlings-framgårbestämmelserna i 14 § MBLMBL. Av att

skall fullgöras denförsta handiskyldigheten enligt 11-13 §§ MBL mot
skall arbetsgivarenenighet inte nåsarbetstagarorganisationen. Kanlokala

arbetstagarorganisationen.med den centralaförhandlabegäranpå även
arbetsform torde,med distansarbeteeller upphörainföraAtt som

föränd-sådan viktigarefallomfattningen, i mångaberoende på utgöra en
fall arbets-sådanai 11 § MBL. Iverksamhetenring ärsom avsesav

aktuella arbets-med dentill förhandlingarskyldig initiativgivaren att ta



SOU Distansarbete och arbetsrätt19981115 119

förhandlingsskyldighet lär före-primär intetagarorganisationen. Någon
distansarbete.individuella överenskommelserligga vid om

påkalla förhandlingar för-dessutomBåda har rätt attparter om
eller har varitoch arbetstagarehållandet mellan arbetsgivaren ärsomen

den lokalainnebär10 § MBL. Detanställd hos arbetsgivaren att t.ex.
införandeförhandlingar vidkrävaharfackliga organisationen rätt att av

fall.individuelladistansarbete iäven

informationsskyldighetArbetsgivarens

hållafortlöpandebestämmelserna i 19 § MBL,skall, enligtArbetsgivaren
kollektivavtalbundenhantill vilkenarbetstagarorganisation ärden av

Arbetsgivarenspersonalpolitiken.förriktlinjernaunderrättad bl.a.om
urval ochmetoder för rekrytering,ochomfattar principerskyldighet

förprinciperomfattarintroduktion Denutbildning, ävenbefordran, etc.
fallförekommandepersonal iomflyttningochomplaceringbl.a. samtav

olycks-inträffadesjukfrånvaro,hälsotillstånd,personalensstatistik över
1997.ToijerLunning,Bergqvist,personalomsättningfall och

personal-förriktlinjernaberörakandistansarbeteFrågor t.ex.om
infonnationsskyldighet.arbetsgivarensomfattasdärmedochpolitiken av

förprinciperockså beröraomfattningen,beroende påkan,Distansarbete
och omflyttning.omplacering

arbetsmiljölagenMBL och

mellansamverkantraditionlångvarigarbetsmiljöområdet finnsPå aven
§enligt kap. 2aSkyddsombudet har, 3arbetstagare.ocharbetsgivare

arbetsmiljö-planer förarbetsgivarendelta upprättarAML, närrätt att
bestämmelser i AMLhållna,allmäntganskaflera,finnsarbetet. Det om

komplette-Reglernaarbetstagarna.ochmellan arbetsgivarensamverkan
arbetsmarknadensmellanavtalutsträckning parter.ganskai stor avras

behandlas.arbetsmiljöfrågor skallolikabl.a. hurregleraravtalDessa
plane-inflytande påarbetstagarsidantillförsälcrarArbetsmiljölagen ett

arbetslednings-ochföretags-beslut iarbetsgivarensinförringsstadiet
huruppkommerfrågeställning ärarbetsmiljön. Enfrågor rör somsom

bestäm-framför allttillförhåller siginflytandebestämmelserAML:s om
skillnadgrundläggande äroch MBL. En att19melserna i ll-l4

kollektivavtalfrångåskanMBL11-12bestämmelserna i genom
tvingande. Fråganbestämmelser i AMLmotsvarandemedan är sam-om

ihar kommenteratsochbestämmelserna i MBLAMLmellanordningen
har också varit331. Fråganl976/77:l49prop.till AMLförarbetena s.
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Arbetsdomstoleni AD 1980 63. har fråganAD även prövatuppe nr om
informationsskyldigheten enligt 19 § MBL i relation till reglerna om
information till skyddsombud enligt AML AD 1980 4.nr

slutsats uttalandena förarbetenaEn i till AML och de rättsfallav som
det inte finns någon egentlig samordning mellan infly-nämnts är attovan

tandereglema i ochMBL AML på så det regelsystemet skullesätt att ena
utesluta frågaviss behandlas enligt det andra regelsystemet. Syste-att en

måste alltså behandlas parallellt SOU 232. Frågan1994:141men s. om
samordning mellan de olika regelverken kan kollektivavtal. Såitas upp
har också skett på det statliga området se 22 89.§ AMLA

fackligt arbeteAnalys av

Lokala förtroendemän

skall utföra uppdrag på sintillsatte förtroendemannen sittlokaltDen
fackligaeller flera medlemmar i den organisa-arbetsplats. Antag att en

denfråga uppkommerbörjar arbeta på distans. Entionen är omsom
anställningsförmåner fårmed bibehållnafacklige förtroendemannen

distansarbetsplatser.distansarbetare på derasbesöka dessa
händer den facklige förtroende-kan frågan ställas vadVidare som om

Är överhuvudtaget möjligt kom-arbeta distans. detbörjar på attmannen
förtroendeuppdragdistansarbete med fackligtbinera ett

distansarbetsplatsenfrågeställningar kommer påBåda dessa an om
eller i sinarbetsplats i FML inte. Detskall ingå i begreppet turanses

lokaliseringendistansarbete och delsdels frekvensenberor på avav
distansarbetsplatsen.

betydelse för bedöm-distansarbetar har alltsåofta arbetstagarenHur
och till-distansarbetar dag i veckanarbetstagareningen. En ensom

arbets-arbetsveckan kontoret tillhör troligenpåbringar resten sammaav
drasanställda. slutsats kan antagligende Sammaplats övriga ävensom

det finnsarbetstiden förläggs på distans, eftersomdå del ettstörreen av
driftsenhets-mellan arbetsplats i ochsamband begreppet FMLvisst

länge distans-under arbetsplats ovan. Såbegreppet i LAS se Begreppet
huvudarbetsplatsen torde han ellerfast anknytning tillarbetaren har en

till huvudarbetsplatsenhon, utredningen, höraenligt störreäven omanses
uppfattningbedrivs distans. utredningensdelen arbetstiden på Det ärav

kanske längreförst distansarbete på heltid det intedet vid äräratt som
arbets-distansarbetaren tillhörmöjligt bedömningengöra attatt samma
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plats de övriga anställda jämför det beroravsnitt 4.2. Men i sin tursom
distansarbetsplatsenpå ligger.var

Därmed kommer till spörsmålet lokaliseringens betydelse.vi om
uppkommer vid distansarbete heltid och möjligenFrågan på ävensom

betydande del arbetet förläggs distans distansarbets-pånär ären av om
medplatsen faller under definitionen arbetsplats i SambandetFML.

geografiskt definitiondriftsenhetsbegreppet talar för avgränsadi LAS en
och distansarbetsplatsenarbetsplatsen. huvudarbetsplatsenOm ärav

antagligen skilda arbetsplatser.olika de alltså Menbelägna på utgörorter
lokala kollektivavtalet liksom denoch detde finns på ortsamma omom

arbetsplatser på kanför allalokala fackklubben är orten,gemensam
emellertid denenda. Utredningenräknasarbetsplatserna attansersom en

den avgörandebostaden skallarbete utförs i inteomständigheten att vara
tillhördriftsenhet distansarbetarenbestämmandet vilkenfaktorn vid av

LAS.författningsförslag till ändring i 22 §utredningensse
till bådefall för med hänsynbedöma varje sigmåsteTroligen varman

sker.ofta distansarbetetbelägen och hurdistansarbetsplatsen är
förtroendemannenden fackligefråganförsta problemetDet rör om
medlemmarkan besökaanställningsförmånerbibehållnamed som

distansarbetsplatsenhemifrån.distansarbetar Om utgöra egenanses en
distansarbetsplatsenbesökaförtroendemannen intehararbetsplats rätt att

föreftersom ersättningarbetsgivaren,få ersättningoch samtidigt av
för fackligt arbetearbetet endast utgårför det fackligakrävsledighet som

huruvida bosta-Bedömningenenligtarbetsplatsen 7 § FML.denpå egna
distansarbetet ochfrekvensenarbetsplats beror påden utgör aven egen

förtroende-leda tilldistansarbetsplatsen. kanDetlokaliseringenpå attav
huvud-distansarbetsplatseninsiktfårinte som omomsammamannen

arbetsplatsen.
facklig förtroendemandvs. spörsmåletandra problemet,Det om en

huvud-uppdrag påutföra fackligaoch ändå sittdistanskan arbeta på
förtroendemannen distans-ofta ochockså på hurarbetsplatsen, beror var

heltid från hemmetdistansarbetar påförtroendemannenarbetar. Antag att
bliföretaget. Då kan detbor påhan eller honoch änortatt annanen

på arbetsplatsen.företräda medlemmarnahon skallproblem han ellernär
kan förtroende-fackligt arbete,betald ledighet förVissa rättigheter, som

fackligautför deneller honerkännas hanenbart ommannen
svårtkan detarbetsplatsen.verksamheten på den Dessutom attvaraegna

arbeta på distans,och samtidigtförtroendemanfackligagera som
kontakt med ochhararbetet bygger påeftersom det fackliga äratt man

tillgänglig för medlemmarna.
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Skyddsombud

distansarbetsplatserbesökas på sinaProblem huruvida medlemmar kan
skyddsombud kanför skyddsombuden.kan också uppkomma Ett vara

fackföreningamaintefacklig förtroendeman. AML rätt att utsegeren
arbetsställe.arbetar påfem arbetstagareskyddsombud flerinte än ettom

dettaochfrån hemmetdistansarbetararbetstagareOm om ansesensamen
skyldighetfinns det ingenenligtarbetsställe AML, att utse ettutgöra ett

Återigen hardistansarbetsplatsen.övervakaskallskyddsombud som
för bedöm-betydelsedistansarbetetoch lokaliseringenfrekvensen av

flermedsatellitkontorexempelvisdistansarbete från änVidningen. ett
skyddsombudanställda skall däremotfem utses.ett

regionalagångermångafungerarskyddsombudRegionala även som
nedan.seförtroendemanfackliga

förtroendemänRegionala

arbetstagarorganisationcentralharförtroendemannenOm utsetts av en
andraenligt §3sinarbetsplatsertill andratillträde änhanhar även egen

distansarbeta-betydelsenågondet intedetta fall harstycket FML. I om
eller inte.arbetsplatsskallarbetsplats utgöra egenenansesrens

ändå.arbetsplatsentilltillträdeharFörtroendemannen
självförtroendemannenfackligetillsatteregionaltheller denInte som

hemhansproblemnågot utgördetborde upplevadistansarbetar omsom
arbetsplatsertill andratillträdesrätt änhararbetsplats. Han ävenen egen

på dentillämpligaregler inteFML:smångasin Däremot är avegen.
tillexempelvisgälleruppdrag. rättenDetförtroendemannensregionale

ledighet.betald

tillträdesrättFörtroendemannens

förtroende-får hindraenligt FML intearbetsgivarenendastDet är som
distansarbetare1997. Enuppdrag Lunningsittfullgöraattmannen

hemmetbesöka honom iförtroendemanhindrasåledeskan att omen
därifrån.distansarbetareller honhan

besöker deskyddsombuddockdetsituationerde flestaI är som
har behovoftast dedistansarbetsplatser. Detderasanställda på är som

kontakta sinakanförtroendemännendistansarbetsplatsen;besökaattav
skyddskom-ledamöter iSkyddsombud ochpåmedlemmar sätt.annat

åtgärderförtroendemän,skillnad fråntill ävenskyddas, motmitteér
Arbetsmiljö-AML.och13 156 kap. 10, ll,anställdas sidafrån de
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lagens regler tillämpas dessa avseenden för skyddsombud ochi även
skyddskommittéledamöter fackliga förtroendemän.ärsom

Spridande informationav

fackligaframförts distansarbete detEtt är attargument motsom
orsak det kaninflytandet försvagas se avsnitt 2.1. kankan En attvara

upprätthålla kontakten medinformation till ochbli svårt spridaatt
hinder viddistans. kanmedlemmar arbetar på Det ett extra stortvarasom

Frågandistansarbetar från hemmen.har anställdaföretag enbart somsom
rättighetkan förtroendemännenförtroendemannalagens reglerär geom

deteller intranät, idatorsystem, såsomarbetsgivarensanvända e-postatt
fackliga arbetet.

till lokal ellerförtroendemännenstyckettredje FML rättI 3 § ges
Förarbetenauppdraget.för det fackligafordrasannat utrymme som

kontorsutrustningomfattarför stadgandet intedock talaverkar att m.m.
stället reglerasbör itelefon och kontorsutrustningTillgång till genom

respektiveråder påsärskilda förhållandendekollektivavtal så att som
f..och Förtroen-162 217beaktas prop. 1974:88arbetsplats kan s.s.

pånågonförtroendemännendärmed intedemannalagen rätt attger
kontors-datorutrustning,bekostnad använda sigarbetsgivarens av

telefonmaterial, m.m.
Omfattningenpraktiken.också skett ikollektivavtal harreglering iEn
arbetsplatserbedrivs. Påverksamhetenden fackligaoftast på hurberor

finns ocksåmed lokalförtroendemänheltidssysselsattadär det finns egen
fackliga verksam-för denkontorsmaskinertelefon ochoftast särskild

omfattande fackligmindrearbetsplatser medpåFörtroendemänheten.
telefon och kontors-arbetsgivarensanvändafår för detverksamhet mesta

endast arbetsgiva-kollektivavtalenKostnadsreglema iutrustning. avser
arbets-denverksamheten påden fackligaekonomiska iinsats egnarens

Lunningtäcks sålunda inte in.föreningsangelägenheterplatsen. Interna
1997.

för-det statligakommunala ochbåde detinnehållerExempelvis
arbetsgivarentelefon hostillgång tilltroendemannaavtalet regler närom

verksamheten.den fackligadet behövs för
bestämmelserkollektivavtal medocksåsektorn finnsden privataInom

till kontorsutrustning.respektive tillgångentelefonutnyttjarätten attom
arbetsplatser.reglerat på mångadatorutrustningOckså användandet ärav

därförhar det intefackliga grupperingarföretag medVid större stora
de utveck-Tackmed kommunikationen.problemblivit några större vare

får distansarbe-kommunikationsmöjlighetemaochlade informations-
Arbetsgivama harandra medlemmar.informationinte änsämretama
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företagets fackligtanvänds kommuni-accepterat att e-postsystem ettsom
kationsmedel och fackliga elektroniska anslagstavlor användsegna

främst satellitkontor.också, på
företag,emellertid kunna uppkomma på mindreProblem verkar

och misstroendemed stämning osäkerhetsärskilt på arbetsplatser aven
exempel arbets-arbetsgivare. finns påmellan arbetstagare och Här att

med-fackliga aktiviteten läsabromsa denförsökergivaren attgenom
engagerade. kandem Dettaoch registreralemmarnas ärävene-post som
dock dettakommunikationen. bör betonashinder Det attmotettses som

fackliga arbetet i de flesta situationerundantagsfall och detsigrör attom
bra.fungerar

inflytandefackligtAnalys av

infonnationsbestämmelserochförhandlings-Medbestämmandelagens
huvudarbetsplats.distans eller påutförs påarbetegäller oavsett enom

enskildetill denförhållandeofta uppstå iemellertidProblem kan
praktiskofta Detarbetar på distans. Dessa art.arbetstagaren är avsom
spridas tillskall kunnainformationhurfråga ävenkan t.ex. omvara

kollektiv-kan regleras ifrågadistansarbetarna. Det är typ somaven
avtal ovan.se

inflytandeindividuelltAnalys av

arbeta påarbetsplats börjarpåfler arbetstagarefler ochOm samma
minskar.mellan dem Enkontaktenmedförakunnaskulle dettadistans att

försvagas.arbetsplatseninflytande påderaskan blikonsekvens att
formella ellerarbetsplatseninflytandet pågångerMånga utövas genom

fram-för kunnaförutsättningoch diskussioner. Eninformella attmöten
uppmärksamma-närvarande. Problemetoftastföra åsiktsin ärär att man

1987.och TCOfackförbunden. Elling 1982des tidigt av
arbetsplatsen inteinflytande påminskatverkar ettpraktikenI vara

fram-oftaDistansarbetama harproblem.alltför representanterstort som
gällerlika detdärmed behandlasbrukaroch närför deras åsikter
dennauppmärksammarbådalängemedbestämmande. Så partersom

avståndetgeografiskadetövervinnasigsvårighet och anstränger att
för dendet svårttillfredsställande. Däremotverkar det fungera är som

företaget.klimatet på Dettillgodogöra sigheltid på distansarbetar att
huvudarbetsplatsen.påkräver närvaro

oftanaturligtvis på hurinflytande berorminskatmedProblemet
del arbetstidenökaroch problemetsker,distansarbete större somav
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förläggs till plats den ordinarie arbetsplatsen. Idag förlägger deänannan
flesta distansarbetama enbart del arbetstid distans,i Sverige sin på ien av

drygt dag veckan. Enbart fåtal arbetar hela arbets-genomsnitt i sinetten
2.2.tid på distans se avsnitt

överväganden

Förtroendemännen

denfråganhar här berörts. DenproblemställningarTvå var omena
fåranställningsfönnånermed bibehållnaförtroendemannenfacklige

detandra fråganmedlemmar.distansarbetande Denbesöka äromvar
fackligt förtroendeuppdrag.distansarbete medförenamöjligt ettatt

enligtarbetsplats FMLdistansarbetarensOm utgöraanses samma
Distansarbe-problem.huvudarbetsplatsen, uppstår ingaarbetsplats som

anställda, ochde övrigaarbetsplatsdå tillhörataren somsammaanses
huvudarbetsplatsensdistansarbetsplats kan besökaseller hemmeshans av

Är fackligdistansarbetaren självfackliga förtroendemän. representant
huvudarbetsplatsen.uppdrag också påutföra sittkan han eller hon

distansarbetsplatsen inteockså löstaBåda problemen är omovan
dåhuvudarbetsplatsen,arbetsplats ettutgöra mensomsammaanses

tillhöradistansarbetaren skakollektivavtal reglerar att sammaanses
först ochdetexempel påanställda.de övriga Ettdriftsenhet närsom

skallvilkareglerakollektivavtalspartematillfrämst orterattär somupp
ellerföretagverksamheten, dåfackligaden lokalaomfattas är ett enav

förvaltningsenheter påellerdriftsenheterhar fleramyndighet ortsamma
dåkollektivavtal kanintilliggande I avgöraeller på ettorter. varman
organisatorisktdistansarbetareocharbetsplats gårför aktuell attgränsen

huvudarbetsplatsen.skall tillhöra
ändringar ibehovfinns någradet inteUtredningen bedömer att av

kollektivavtal, arbets-reglering itillfället. Oftast skerförFML somen
Utred-arbetstagarorganisationen.berördamed denhar slutitgivaren

Författnings-se avsnitt 4.2till ändring LASförslagningens samtav
och medproblemen imedföra lösning påockså kunnaförslag skulle en

driftsenhetsbegrep-ocharbetsplatsbegreppet i FMLmellanförhållandet
i LAS.pet
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Förtroendemännens hjälpmedel

stöd förUtredningen konstaterat förtroendemannalagen intehar att ger
använda arbetsgivarens datorutrustning, tele-förtroendemännens rätt att

kollek-överlämnats till reglering ifon, kontorsmaterial harDettam.m.
därför det fortsättningsvisrekommenderartivavtal. Utredningen ävenatt

förtroendemannen skall fåvilka hjälpmedelkollektivavtalbör regleras i
viktigt regleraverksamheten. kanfackliga Detanvända i den att omvara

datorsystem, såsomfá använda arbetsgivarensskallförtroendemannen
arbetar pâhar anställdaarbetsgivarenellerintranät näre-post, som

förmedlabli problematisktmöjlighet kan detdennadistans. Utan att
till alla medlemmar.information

Fackligt inflytande

distans-uppkomma ieventuellt kanproblemdeSom ärnämnts somovan
någrafinns därför intepraktisk karaktär. Detoftastarbetssituationer av

särskilda förslag.lämna någrautredningenskäl för att
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4.5 Kompetensutveckling

Distansarbete bådekan positivt och förnegativt arbetstagarensvara
kompetensutveckling. bådeDet ligger i arbetsgivarens och arbetstaga-

intresse att kompetensutvecklingen utvecklas positivt.rens
ocksåDet ñnns naturlig koppling mellan distansarbete ochen

distansutbildning på så den kan påsätt att utbilda sig distanssom sanno-
också pålikt kan arbeta distans. Distansutbildning ocksåkan innebära en

möjlighet lösaatt eventuella problem med bristande kompetensutveckling
för distansarbetare.

Vid distansarbete kan arbetstagaren riskera hamna utanför denatt
verksamhet bedrivs vid huvudarbetsplatsen. Sannolikheten för dettasom

naturligtvisvarierar med omfattningen distansarbetet och typenav av
arbete. arbetstagare väl etableradEn på arbetsplatsen och harär ettsom
kvalificerat arbete löper dessutom betydligt mindre risk arbets-än en

har mindre kvalificerat arbete och mindre erfarenhet.tagare ettsom
kanDet uppstå olika följder för arbetstagare hamnar utanför.en som

sådan följd arbetstagarenEn kan känna sig mindre delaktig detiär att
arbete utförs företageti eller organisationen. tänkbar följdEnsom annan

arbetstagaren förlorar i kompetens eftersom han eller hon fårinteär att
lika del det infonnella lärande sker arbetsplatserpå och detstor av som
utbyte erfarenheter normalt sker kollegor emellan. riskerDet ärav som

både arbetsgivaren och arbetstagaren har anledning tänka på. Detattsom
också anledning till distansarbete normalt utförs heltid.inte påär atten

Även på arbetsplatser där arbetstagarna i utsträckning arbetar påstor
distans det vanligt med krav på den anställde skall tillbringaär minstatt

viss del arbetstiden på huvudarbetsplatsen. också vanligtDet är etten av
villkor kollektivavtali och individuella distansarbetsavtal se vidare
kapitel 9.

En aspekt på kompetensutvecklingen frågorna tillär rättannan om
studieledighet. finns ocksåDet naturlig koppling mellan distansarbeteen
och distansutbildning. Nedan redogör därförvi för studieledighetslagen
och aktuella utredningar distansutbildning.om
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Beskrivning

undersökningar i avsnitt 4.3 visar mångaStudier samma attsom
inställning till utvecklings-distansarbetare har positiv sina egnaen

arbetsformen harmöjligheter. uppfattar inte någon negativ inver-De att
personlig utveckling, löne- eller kompe-möjligheterna till karriär,kan på

uppfattasfinns flera orsaker till distansarbete kantensutveckling. Det att
möjligheten till Distansarbeteochöka kompetensen avancemang. ger en

ligger tiden hamycket, samtidigt det imöjlighet arbeta attatt som en
"modem. distans-hemarbetsplats; visar Dessutomäratt man german

Möjligen kan orsak ocksåbättre datorkompetens.arbete ofta attvaraen
helhet uppfattas ha inverkan påi sinföretaget eller organisationen större

själva distansarbetet.och utvecklingenden karriären änegna
riskstället uppleverfinns emellertid distansarbetare iDet attensom

eftersom längre lika synligkarriären, integlömmas bort i är när manman
de kontoret.får kontakter på Hurarbetar på distans och inte samma som

beroroch utvecklingsmöjligheternapåverka karriär-distansarbetet anses
attityd.arbetsgivarenstroligen på

Studieledighetslagen

arbetstagarens utbildnings-anknytning tillKompetensutveckling har
ledighet förtill1974:981 arbetstagaresmöjligheter. Lagen rättom

till ledighet förarbetstagareStudieledighetslagenutbildning rättger en
förskall behöva sigSyftet arbetstagaren inteutbildning. sägaär att upp

offentligsåvälgäller anställd i privatkunna studera. varjeLagenatt som
storlek.arbetsplatser,och omfattar samtligasektor oavsett

fackligyrkesutbildning,all utbildning, bådeomfattar i principLagen
emellertid inte, vilketsjälvstudier omfattasochutbildning Renaannan.

undergå utbildning. Omanvänder uttrycketframgår i l §attav man
till ledighet förkollektivavtal, har anställdinget i rättsägsannat en

anställd hos arbetsgivaren deeller hon varitstudier han senaste sexom
detolv månader under tvåeller sammanlagt minstmånaderna senaste

ledig-utsträckning skjutahar i vissåren 3 §. Arbetsgivaren rätt att upp
enbart på den omständighetengrundar sigheten. uppsägningEn attsom

ogiltig 8anspråk till ledighet §.anställde begär eller i sinden ärrätttar
anställdbestämmelser skadestånd.också EninnehållerLagen somom

ellerstudieledighet skall tillförsäkradefteråtergår i arbete sammavara
anställningsvill-arbetsförhållanden ochanställning i frågalikvärdig om

ledig.eller hon varitkor han intesom om
arbets-för utbildning finns itill ledighetBestämmelser ävenrättom

lagen 1986:163 tillförtroendemannalagan ochmiljölagen, rättom
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förledighet för svenskundervisning invandrare. den mån dessa lagarI
innehåller någon bestämmelse avviker från bestämmelserna studie-isom
ledighetslagen, gäller den bestämmelsen.

Lagstiftningen innehåller bestämmelseringa särskiltsom avser
distansarbetare. innehåller heller inga bestämmelser kanDen tänkassom
få särskilt eller särskilt effekter distansarbetare.positiva negativa på

aspekt gäller arbetstagareEn särskild inte har någon garanteradsom
lön, arbetar på beting eller provision. kan naturligtvis, efterDeutan t.ex.

studieledighet, riskera kommainte i den tidigare inkomstenatten upp
eller inte bli erbjudna lika mycket arbete tidigare. riskenDenatt som
gäller emellertid generellt för arbetstagare med den arbete ochtypen av

alltså inte särskilt kopplad till distansarbete.är
längre tids ledighet från arbetet kan for hemmabaserad distans-En en

arbetare medföra den han eller hon har bostadenutrustning i inteatt
längre ändamålsenlig. emellertid fråga kan regleras iDetär är en som
avtal. allmänhet bör det också finnas ömsesidigt intresse hem-I attett av
arbetsplatsen fungerar väl.

Distansutbildning

finns koppling mellan distansarbete distansutbildning;naturlig ochDet en
den kan utbilda distans kan sannolikt också arbeta distans.sig på påsom
Distansutbildning kan också innebära möjlighet lösa eventuellaatten
problem med bristande kompetensutveckling för distansarbetare. Frågan

bl.a. studien Arbete på distans KFB-Rapporti och lärandetas upp
1998:26.

Distansutbildningskommittén DUKOM har slutbetänkandei sitt
Flexibel utbildning på distans SOU 1998:84 lämnat förslag till hur
utvecklingen distansutbildning kan främjas med hjälp FörslagenIT.av av
handlar bl.a. fortbildning för lärare, distanspedagogik och arbets-om nya

har för uppdrag tillDUKOM inom sitt lämnat stöd antalsätt. ettramen
projekt. dem Projektet gårEtt Marine Distance Learning på Tjörn.ärav

fartygspersonalpå utbilda under den tid de ombord.tjänstgörävenut att

överväganden

kompetens har flera aspekter.Frågan aspekt arbetsgivarenEn är attom
har för arbetstagaren har de kunskaper och kompetensattansvar som
krävs for undvika risker för skada eller ohälsa se 4.3.avsnitt Enatt

aspekt frågan arbetsgivarens for arbetstagarnasärannan om ansvar
kompetensutveckling.

5-1855567
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viktigt framhålla distansarbete enbart medförDet inte riskerär att att
det gäller kompetensutveckling. Distansarbete kan många gångernär ge

ökade kunskaper, bl.a. datorkompetens. kan också till arbets-Det leda att
får bättre strukturerat arbetssätt. harDet visat sig mångatagaren ett att

distansarbetare också har den uppfattningen distansarbete kan haatt en
deras utvecklingsmöjligheterpositiv inverkan på på arbetsplatsen.

Bristande kompetensutveckling emellertid risk brukarär en som
distansarbete. kanförknippas med påpeka kompe-Det värt att attvara

frågatensutveckling inte enbart utbildning. handlar ocksåDetär om ren
kontinuerlig kontakt med kollegor och utbyte erfarenheter. Bådeom av

och arbetstagare har ändamålsenlig kompe-arbetsgivare intresse av en
ändå viktigt frågan uppmärksammas distans-tensutveckling. Det iär att

arbetssituationer och den regleras mellanatt parterna.
Utredningen den bedömningen det inte finns anledninggör att att

föreslå några särskilda åtgärder det gäller kompetensutveckling förnär
distansarbetare. Distansutbildningskommittén har nyligen i slut-sitt

förslag till för främjabetänkande lämnat strategi utvecklingenatten av
distansutbildningen med hjälp ytterligare anledning tillIT. Det ärav en

föreslår några åtgärder på det området.vi inteatt
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Arbetstid och4.6 semester

ellerArbetstidslagen gäller inte hemarbetare s.k. okontrollerade arbets-
innehållerSemesterlagen motsvarande undantag det gälleretttagare. när

till semesterledighet. Utredningen den bedömningen deträtten gör att
för arbetstidslagens tillämplighet och för tillavgörande rätten semes-

påsemesterlagen inte bör vilken plats arbetetterledighet enligt vara
utförs. Avgörande bör i stället hur arbetet organiserat. Undan-ärvara

också strida EG:s s.k. arbetstidsdirektiv ochskulle kunna mot mottagen
ILO-konventioneninte ratiñcerade hemarbete. Utredningenden ännu om

förslagdärför bakom Arbetstidskommitténs ta bort undan-ställer sig att
arbetstidslagstiftningen och i semesterlagen.för hemarbete itagen

innehåller undantag kan kommaoch semesterlagenArbetstidslagen som
utförsframför allt den mån arbetet itillämpas på distansarbetare, iatt

effekter dessadärför anledning analysera vilkabostaden. finnsDet att
få för distansarbetare.undantag kan

Arbetstid

lagstiftningenAllmänt om

sedanarbetstiden 1919.haft lagstiftning begränsningharSverige om av
sociala Synpunkterna.lag dominerade deVid tillkomsten 1919 årsav

sjukdomar och olycks-skyddas överansträngning,Arbetarna skulle mot
Även allmänhet jämförbaraarbetsförhållandena i dag i intefall. ärom

arbetsmilj viktig grundrådde fortfarande ömotivetmed de 1919 är ensom
emellertid andraarbetstid. Under år harför lagstiftningen senareom

arbets-frågan mellan olika påframträtt, rättvisamotiv t.ex. om grupper
arbetsveckaskäl tillrättvisefrågan 40 timmarsmarknaden. Just ett attvar

infördes 1973.
flertalet arbetstagare.1982:673 gäller för detArbetstidslagen stora

arbeteemellertid enligt första stycket första punkten integäller 2 §Lagen
förhållandenhem eller under sådanutförs i arbetstagarens attannarssom

hur arbetetarbetsgivarens uppgift vakadet kaninte äröverattanses vara
andra punkt innebärBestämmelserna lagens första stycketordnat. i 2 §
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ytterligare två arbetstagare undantas lagen.i Denatt grupper av ena
arbetstagare innehar företagsledande eller därmed järn-ärgruppen som

andraförlig ställning. tjänstemän med förtroende-Den ärgruppen
innefattarställning. tjänstemän haDen attutansenare gruppen som, en

företagsledande ställning, har krävande administrativa, intellektuella,
därmed jämförliga arbetsuppgifter.konstnärliga eller

avvikelserarbetstidslagen framgår det möjligtAv 3 § är göraatt att
dess helhet eller från angivnafrån lagens tillämpning i vissa närmare

delar den, kollektivavtal slutits central arbetstagar-som av enav genom
finns begränsade, möjligheter avtalaorganisation. vissa,Det även attmer

lokala kollektivavtal. fjärde stycket iavvikelser från lagen 3 §genomom
innebär undantag från lagenlagen innehåller s.k. EG-spärr, attsomen

medför mindre förmånliga regler tillämpasfår ske den mån deinte i att
rådets direktiv 93/ 104/EG, det s.k.för arbetstagaren följerän som av

arbetstidsdirektivet.
ArbetstidArbetstidskommitté har sitt slutbetänkandeårs i1995 -

förslag tilloch inflytande SOU 1996:145 lämnatlängd förläggning en
regeringskansliet.Förslaget behandlas för närvarande iarbetstidslag.ny

okontrollerade arbetstagareUndantaget för hemarbetare och

för-punkten arbetstidslagen gäller,första stycket förstaUndantaget i 2 §
har möjlighetarbete där arbetsgivaren inte någonhemarbete, attutom
exempelvis arbetepåbörjas och avslutas,kontrollera arbetetnär som

enbartbestämmelsen bli tillämplighandelsresande. kan inteDäremot av
kontinuerligt övervakahar möjlighetskälet arbetsgivaren intedet attatt

tillämpar bestämmelsenArbetarskyddsstyrelsenarbetets utförande.
arbetet, delsdels utför kontrolleratde fall arbetstagarenrestriktivt. I

den s.k. del-Arbetarskyddsstyrelsenokontrollerat sådant, tillämpar
det okontrollerbaraden tid går tillinnebärprincipen. Principen att som

lagligen tillåtnaarbetstagarensmed i beräkningenarbetet inte tas av
arbetstid.

arbetstidsdirektiv1995/962162 EGzshar i propositionRegeringen
bestämmelsernaförenligt med ifrågan undantaget23 tagit äromupp

för okon-konstaterade undantaget104/EG.direktiv 93/ Regeringen att
artikelmöjlighet enligt direktivets 17.1trollerbart arbete motsvaras av en

konstaterade emellertidbestämmelser.avvika från direktivets Man attatt
motsvarighethemarbete har någon iundantaget för intedet kategoriska

har stödundantaget för hemarbete idirektivets bestämmelser och att
arbetstiden.det möjligt kontrollera Idirektivet endast den mån intei är att

tillkom-former hemarbetekonstaterades ocksåpropositionen att nya av
vidsådant arbete, arbetedatateknologin och visstbl.a.mit att t.ex.genom
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möjligt övervaka arbetsgivarensterminal i hemmet, kan viaattvara
därför betrakta okontrollerbartdatasystem. borde inte iDet attvara som

Även beträffande andra former hemarbetearbetstidslagens mening. av
konstaterade vidaregällande reglerna diskuteras. Regeringen ikan de nu

nödvändig detgrundlig genomgång innanpropositionen äratt varen
arbetstidslagens tillämplighet påställning till fråganmöjligt att ta om

oförändradhemarbete. Bestämmelsen fick därför stå kvarolika former av
utredning frågan.avvaktan påi närmareen av

slutbetänkande detArbetstidskommitté menade i sitt inteårs1995 att
för arbetets utförande arbets-borde platsenlängre avgör omsomvara

fort-tillämpliga eller f.. kunde däremottidslagens regler 237 Detär
arbets-finnas anledning undanta arbetefarande praktiska skäl att somav

ocksåvaka Kommittén menadeuppgiftgivaren inte har i över. attatt om
deborde eventuella oklarheterundantaget för hemarbeteborttog omman

undan-med EG-direktivet kunnaöverensstämmelsesvenska reglernas
lämnade finns intearbetstidslag kommitténdet förslag tillröjas. I somny

med, medan undantagskretsen iför hemarbetesärskilt undantagnågot
oförändrad förhållandetillämpningsområde ifråga lagensövrigt i ärom

arbetstidslagen.till nuvarandeden

Semesterlagen

lagstiftningenAllmänt om

frånmed undantagstycket jämfört 27 §förstaSemesterlagen har i 4 § ett
första stycket.undantaget i 2 §semesterledighettill motsvararrätten som

ochhemarbetareinnebärarbetstidslagen, Detförsta punkten attse ovan.
lagstadgad tillhararbetstagare inte någonokontrollerades.k. rätt semes-

gäller förmotsvarande denväl till semesterlön,terledighet sommen
förmån, medtvingande till arbetstagarnasarbetstagare.övriga Lagen är

frågor intekollektivavtalsvägen undantag imöjlighetervissa göraatt som
sammanhanget.det härhar betydelse i

okontrollerade arbetstagareoch s.k.för hemarbetareUndantaget

arbetstidslagen.undantaget i DetSemesterlagenUndantaget i motsvarar
och har till-arbetstidslagenbestämmelsen igrupper somavser samma

okon-omfattningen begreppetskäl. Frågankommit avomav samma
tillfällen.domstol vid antal Högstahar itrollerade arbetstagare prövats ett

detoch 1952 53. Ifrågan i 1948 381 NJAdomstolen har NJAprövat s.s.
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fallet fann siffergranskareHD hos systembolagatt ettsenare en var en
Ävenkontrollerad arbetstagare. Arbetsdomstolen har frågan,prövat se

AD 1977 80,1982 123 1989 68 och 135. I AD 1977 80samtnr nr nr nr
fann arbetstagare syssladeAD med försäljning butiki påatt en som en
provisionsbasis inte okontrollerad arbetstagare. I AD 1989 135var en nr
ansågs arbetstagare utförde dagbokföring och andra löpandeen som
kontorsgöromål lokaler under okontrolleradei förhållanden inteegna

okontrollerad arbetstagare.som en
Semesterkommittén föreslog särbehandlingen okontrolleradeatt av

arbetstagare skulle upphävas SOU 1975:88 121. anfördeMan atts.
huvudskälet för särbehandlingen för okontrollerade arbetstagare föll bort

kravet på viss tids arbete för till semesterledighet slopades. Detnär rätt
också enligt kommittén angeläget förmånerna enligt lagen likaattvar var

för alla arbetstagare, hur arbetet anordnades. Departementschefenoavsett
gick emellertid dennainte på linje prop. 1976/77:90 ff..153 För atts.
tillämpningen bestämmelserna bl.a. semesterledighetens beräkningav av
och förläggning skulle framstå rimlig och naturlig, krävdes enligtsom
departementschefen okontrolleradede arbetstagarnas arbetsförhållan-att
den i högre grad blev kontrollerbara för arbetsgivaren. kundeDå det
innebära deras frihet planera tid och arbete skullesin sitt inskrän-attatt
kas och det säkert det önskvärt förinte dessa arbetstagare,att attvar var
föreslogs de inte skulle omfattas bestämmelsernaatt semester-av om
ledighet.

års Arbetstidskommitté har i sitt slutbetänkande frågan1995 tagit upp
försemesterledighet hem- och distansarbetare SOU 1996: 145 246om s.

ff.. undantagen byggdeKommittén ansåg på sakligt motiverade över-att
väganden vad gäller arbetsgivarens möjlighet kontrollera arbets-att

Rådets direktiv 1993/ 104/EG emellertid inte något undantaggörtagarna.
det gäller till Enligt artikel direktivet har7 i varjenär rätten semester.

arbetstagare till minst fyra veckors möjlighetNågon tillrätt semester.
avvikelser finns Artikeln ledigheteninte. skall utgå enlighetiattanger

vad föreskrivsmed nationell lagstiftning eller praxissom genom
angående till och beviljande sådan Kommittén gjorderätten semester.av
motsvarande bedömning beträffande hemarbetare den gjort i frågasom

undantaget arbetstidslagen och föreslogi undantaget för hem-attom
arbetet semesterlagen skulle bort.i Som behandlarnämntstas ovan

för närvarande kommitténs förslag.regeringen
Kommittén förde också undantaget förett attresonemang om

okontrollerade arbetstagare skulle bort och konstaterar undantagettas att
naturligtvis kan otillfredsställande. Man konstaterade det ochiattanses
för kunnasig skulle tänkas arbetsgivaren åläggs planera ochatt att
anordna arbetet så de okontrollerade arbetstagarna fårävenatt semester-
ledighet andra arbetstagare, inte lägga visst.ex. att utsom genom en
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arbetsuppgift då semesterledigheten skall förlagd. Kommittén kon-vara
staterade emellertid regeringen i IT-propositionen prop. 1995/96:125att

23 ff. aviserat bl.a arbetsrättsliga aspekter hem-på och distans-atts.
arbete kommer bli föremål för utredning. Kommittén lämnadeatt en
därför inte någon förslag i den frågan.

Analys

utförsDistansarbete i utsträckning deni anställdes bostad. Eftersomstor
undantaget arbetstidslagen för hemarbetei generellt, lageninteär är
tillämplig på distansarbete utfört bostaden.i kan innebära arbets-Det att

normalt skulle ha reglerad arbetstid i stället, ingettagare ärannatsom om
avtalat, får oreglerad arbetstid. Motsvarande bedömning gäller även

till semesterledighet. kan också ifrågasättasDet undantagenrätten ärom
förenliga med Undantagen skulleEG-rätten. också kunna strida mot
innehållet den ratificerade ILO-konventioneni inte hemarbete,ännu om

avsnitt 10.2.se
aspekt distansarbete fråganEn och arbetstid åtskil-är attannan av om

liga de arbetstagare distansarbetar har sådan förtroendeställ-av som en
ning arbetstidslagen ändå skulle tillämpliginte på dem. for-Detatt vara
tjänar också påpekas det fullt möjligt avtala villkor föräratt att att om
denna kategori arbetstagare de praktiken fåri motsvarandegör attsom
arbetstidsvillkor de hade omfattats arbetstidslagen.som om av

Frågan semesterledighet för anställda skulle omfattasom som annars
undantaget lagen allmänheti i ha lösts kollektivavtalav synes genom

eller individuella avtal. arbetstagareDessa därför i allmänhet berätti-är
gade till semesterledighet utsträckningi övriga arbetstagare.samma som

överväganden

Utredningen delar den bedömning års Arbetstidskommitté1995 gjortsom
beträffande undantaget arbetstids-i respektive semesterlagstiftningen för
hemarbete. föravgörande arbetstidslagstiftningens tillämplighetDet bör

vilken plats arbetet utförs,inte på hur arbetet organi-utan ärvara snarare
borttagande det generella undantaget för hemarbeteEtt skulleserat. av

också undanröja de tvivel finns beträffande den svenska arbetstids-som
lagstiftningens överensstämmelse med EG-rätten. Motsvarande bedöm-
ning gäller beträffande ILO-konventionen hemarbete. Utred-även om
ningen ställer bakom kommitténs förslagsig bort det generellaatt taom
undantaget för hemarbete arbetstidslagen.i
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Utredningen motsvarande bedömning frågai undantaget förgör om
hemarbete det gäller till semesterledighet enligt semesterlagen.när rätten
Även den deleni ställer sig utredningen bakom Arbetstidskommitténs
förslag till lagändring. sådan lagändring börEn ske så det ärsnart
möjligt, oberoende eventuella förändringar arbetstidslagstifmingen.av av
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Distansarbete och5 annan

lagstiftning

kanrättsliga områden arbetsrättenkapitlet vi övrigaI utövertar somupp
förstaför den enskilde distansarbetaren.medföra konsekvenser Det

problemet visabehandlar försäkringsrätt. Vi belyser häravsnittet att sam-
och arbete sker hemmet och räknasband mellan olycksfall i somsom

svårighet teckna försäkringararbetsskada, liksom arbetsgivarens attsom
bostad.kan inträffa distansarbetarensskador itäcker in övriga somsom

omfattar flerasäkerhet och sekretesspersonlig integritet,Avsnittet om
distansarbetarensför hur uppföljningproblemområden. redogörsHär av

arbetet viaarbetsgivaren vill kontrolleraskall gå tillarbetsinsats om
förskydda riskenfrågan hur kan sigbelyserdatorn. Vi motäven man

problem sambanddistansarbetsplatsen, liksom ioch överfall påinbrott
känsligt material ochbeskrivs hur hanteringSlutligenmed utmätning. av

hanteringendet möjligt läggapersonuppgifter skall till och är utattom
distans.detta påav

frågandistansarbetsplatsen uppkommervanligastebostaden denDå är
Utredningen i avsnittetarbetsplats i hemmet.avdragsrätt för omgerom

skall med-innebär distansarbetareförslagskatteförhållanden attett som
antalutförs där visstarbetei bostadenavdrag för arbetsrum ettomges

år.timmar per
bostaden distans-någonstans ibelyser vikapitlets sista avsnittI var

kvinnor valet arbets-mellan och iskillnadenarbete oftast sker, män av
bostadendetta sker ihinder för arbetetdet uppfattasplats, attettsomom

ocharbetsplats bostadenidet tillåtet inrättahuruvida är attsamt en
till boende.använda lägenhetendärmed enbartinte
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1 Försäkringsfrågor

En frågasärskild gäller arbetsskadeförsäkringen vid distansarbete ärsom
svårigheten visaatt sambandett mellan ett olycksfall och arbetet i de fall
arbetet utförs i den bostaden. En fråga svårighetenär attegna annan
teckna företagsförsäkringar heltäckande. Fråganär bevisregler-som om

i lagen arbetsskadeförsäkring har nyligen tagits Arbets-na om upp av
skadeutredningen, funnit att det viktigareär förbättraatt tillämp-som
ningen existerande regler ändraän att bevisreglerna i lagen. Möjlig-av
heten teckna heltäckandeatt företagsförsäkringar förstai handär en
fråga mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget.

har framkommitDet företagen ofta försäkringsfrågoratt ettser som
problem vid distansarbete. Vid utredningens kontakter med framför allt
företrädare för företag har många varit oroliga för existerande försäk-att
ringar heltäckandeinte det inträffar olyckaär i anställdst.ex.om en en
bostad han eller hon arbetar där. Framför allt har detnär sigrört om
svårigheter teckna heltäckande försäkringar. frågaEn oftaatt annan som
har aktualiserats vilket skydd den allmänna arbetsskadeförsäkringenär

vid olycksfall.t.ex. ettger

Lagstiftning

Arbetsskador

förSystemet ekonomisk ersättning vid arbetsskada har komponen-tre
lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring LAF, omfattarter: om som

samtliga förvärvsarbetande och alltså tillämplig vid distansarbete,är
kollektivt tecknade trygghetsförsälcringar vid arbetsskada TFA, som
omfattar de flesta anställda, skadeståndslagen, gäller endast isamt som

fall.vissa
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arbetsskadeförsäkringLagen om

äldsta socialförsäkringen i Sverige.Arbetsskadeförsäkringen den Denär
trädde kraft Försäk-arbetsskadeförsäkring i 1977.nuvarande lagen om

betalas arbetsgivarnaarbetsskadeavgifter,finansieras viaringen som av
egenavgifter.falloch i andraför arbetstagare genom

Meddefinieras kap. första stycket LAF.arbetsskada i 2 l §Begreppet
Skadlig inverkanskadlig inverkan.olycksfall ellerbegreppet annanavses

gradfaktor med höginverkandefinieras i sin tur avav en somsom
försäkrade har.till sådan skada densannolikhet kan upphov somenge

trädde i kraft den januari 1993,bestämmelserna, 1nuvarandeDe som
mindre vid omfattning detfickarbetsskadebegreppetinnebar änatt en

tidpunkt1992/93:30. VidochSOU 1992:39hade tidigare sammaprop.
paragraf innebärandra stycket ibestämmelse iinfördes somsammaen

psykosomatisk intepsykisk ellerskada naturatt anses som enen av
företagsnedläggelse, arbetstvist,följddenarbetsskada är enen av enom

vantrivsel medarbetsinsatser,den försäkradesuppskattningbristande av
förhållanden.därmed jämförligaarbetskamrater ellerarbetsuppgifter eller

kravet påkraft innebar ocksåträdde i 1993ändringarDe attsom
Enligtinverkan och skadan skärptes.den skadligaorsakssamband mellan

orsakssamband föreliggaskallkap.bestämmelserna i 2 2 § LAF anses
skadlig inverkan i arbetetolycksfall ellerochmellan skada ett annanen
innehöll tidigarefor det. Paragrafenskäl talarövervägande en pre-om

skallprövningeninnebär alltsåsamband. Reglernaför sådantsumtion att
förden försäkrade har varitskalli två Först utsattprövasgöras steg. om

inverkan arbetet.skadlig i Iolycksfall eller prövasnästa stegett annan
orsakssamband mellan denförövervägande skäldet föreligger ettom

Bestämmelsenenskilda fallet.skadan detinverkan och iskadliga om
skyldigden försäkradedäremot inteorsakssamband innebär är attatt

1992/93:30 37.sambandetutreda prop. s.
framtida arbets-betänkandehar sitt DenArbetsskadeutredningen i

behovetfrågan1998:37 bl.a. tagitSOUskadeförsäkringen avupp om
fram tillUtredningen komkap.bevisregeln i 2 2 § LAF.ändring attaven

presumtionsregeln.till den gamla Manskäl återgåfanns över-det inte att
lämnaavstod frånbevisregel,föreslå enklarevägde också attatt menen

bevisregeln varit iden nuvarandemed motiveringenförslagsådant attett
effekterna den.utreda Mandet inte gårkort tidkraft under så attatt av

påansträngningarnaviktigare koncentreraställetmenade det i attatt var
reglerna.de nuvarandeförbättra tillämpningenatt av
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Praxis

Den domstolspraxis finns refererad beträffande tillämpningen 2som av
kap. l och 2 LAF skador inträffat före 1993, dvs. före skärp-rör som
ningen bestämmelserna i lagen. därförDet osäkert vilka slutsatserärav
det går dra dessa rättsfall det gäller tillämpningen deatt närav av
bestämmelser gällersom nu.

det gällerNär distansarbete det framför allt fråga kommerär en som
svårigheten bevisa samband mellan olycksfall och arbeteatt ett ettupp:

arbetet utförs i bostaden. Till skillnad från arbetenär på andra arbets-
platser krävs olycksfallet står i påtagligt och direkt samband medatt
förvärvsarbetet.

FÖDMålet gällde1995:21 dagbarnvårdare under den tid honen som
barn bostad skullei sin skruva ihop och fönster.tog emot Förstänga ett

kunna detta hon stiga pågöra honatt tvungen att stege,var upp en som
föll från och skadade armbågen. Försäkringsöverdomstolen konstate-ner
rade för dagbarnvårdare under bestämd del dagenatt taren som en av

barn för vård i den bostaden, måste bostaden under den tidemot egna
något barn därvistas vårdarens arbetsplats. Domstolensom anses som

konstaterade också åtgärden inte hade vidtagits enbart i hennesatt eget
intresse i samband med arbetet. därförLAF ansågs tillämplig.utan

Kollektiva trygghetsförsäkringar

Samtliga anställda omfattas kollektivavtal också försäkrade iärsom av
trygghetsförsälciringen för arbetsskada TFA eller jämställda försäkringar
inom den offentliga sektom. finnsDet möjlighet för icke kollektiv-även
avtalsbundna arbetsgivare sluta hängavtal anslutning till försäk-att om
ringen. Försäkringen innebär komplettering till lagen allmän för-en om
säkring och LAF. har betydelse förDen ersättning för ideell skada,störst
dvs. sveda och värk, lyte och och för olägenheter i övrigt. TFAmen
ansluter sig i många avseenden till LAF och hänvisar bl.a. direkt till
definitionen begreppet arbetsskada.av

Skadestånd

Arbetstagare omfattas TFA enligt försäkringsvillkoren, iär,som av
allmänhet förhindrade föra skadeståndstalan domstol.i arbets-Deatt

kan föra sådan talan därför i de flesta fall arbetstagaretagare ärsom en
arbetsgivare inte ansluten till TFA.ärvars
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Andra skador arbetsskadorän

Skadeståndslagen

b1.a. denSkadeståndslagen 1972:207 bygger på principen att som upp-
vårdslöshet vållar eller sakskada skallsåtligen eller ersättaperson-av

under vilka omständigheter arbetsgivaren respek-skadan. Lagen tar upp
skadeståndsskyldiga varandra.arbetstagaren kan bli Dentive mot tar
vilka omständigheter arbetsgivare respektiveockså frågan underupp om

förhållande till tredjekan bli skadeståndsskyldiga iarbetstagare man.
för felarbetsgivaren skadeståndsansvarigHuvudprincipen ärär att

vållar Arbetstagarenförsummelse arbetstagaren i tjänsten.eller ärsom
fel försummelse endast iskadeståndsskyldig för eller i tjänstendäremot

handlingens beskaf-föreligger med hänsyn tillsynnerliga skälden mån
och den skadelidandes intresse.ställningfenhet, arbetstagarens

Analys

Arbetsskador

trädde kraftlagändringar i 1993arbetsskador har dedet gällerNär som
arbetsskador.få skador erkändaminskade möjligheterinneburit att som

avgränsningåstadkomma tydligareSyftet med lagändringen att envar
arbetsrelaterade skador. Förändringenoch ickearbetsrelaterademellan

arbetstagare.distansarbetare hårdare andrasannoliktdrabbar inte än
bli svårt visaofta utförs bostaden kan detdistansarbete iEftersom att

olycksfall. framgåttskadan, oftast Sommellan arbetet ochsamband ett
olycksfall skulle stå iredan tidigare krav påställde att ettovan man

enligtför ersättning LAFsamband med arbetetpåtagligt och direkt att
bostadarbetstagarenshyr iskulle arbetsgivareutgå. Om ett utrymmeen
mellansambandsannolikt lättare visaolycka sker där detoch är atten
Ävenhyresförhållande. ifinnsdet inte någotolyckan och arbetet än om

sannoliktavtalad arbetstid detbostaden underfall olycka sker ide ären
de fallmellan olyckan och arbetet isambandlättare visa änatt ett

avtalad.arbetstiden inte är
belastningsskador ochsamband mellanofta svårt visaDet är att

kanvid bildskänn,stillasittande arbete,ocharbetet. Monotont t.ex. geen
typisktemellertid generellt och integällerbelastningsskador.just Det är

utsträck-det kategori iför distansarbetare,just är storäven en somom
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ning arbetar vid datorer. framgåttSom de studier redovisats iav som
avsnitt tenderar4.3 emellertid arbetar bostadeni arbetaattpersoner som
längre perioder vilket kan öka risken för belastningsskador.utan pauser,
Om arbetsplatsen bostadeni inte ergonomiskt riktigt utformadär ökar
också risken för belastningsskador.

Andra skadortyper av

detNär gäller andra skador arbetsskador problementyper än rörav
främst svårigheten ha heltäckande försäkringar. En arbetstagaresatt
hemförsäkring täcker normalt inte in skador på egendom tillhörsom
arbetsgivaren. Huvudregeln företagsförsäkring gällerär angivetatt etten
försäkringsställe Lagerström Roos 1991. Det innebär skadoratt som
inträffar på arbetsgivarens egendom befinner sig utanför försäk-som
ringsstället kan falla utanför försäkringen. kanDet också få till följd att
arbetsgivaren kan komma bli skadeståndsskyldig för skador på tredjeatt

egendom samtidigt företagsförsäkringen inte täcker in skadan.mans som
En effekt kan bli försäkringsbolaget ställer särskilda krav på låsattannan

för försäkring skall omfatta skador på egendom finnsattm.m. en som
i anställds bostad.t.ex. en

Överväganden

särskildaDet problem arbetsskador vid distansarbete förstarör iärsom
hand kunna Visa samband mellan framför allt olycksfallatt ochett
arbetet. En svårighet, inte typisk för just distansarbetareärannan som

kan drabba dem, problemet bevisa sambandet mellanär attmen en
belastningsskada och arbetet. Frågan de bevisregler finns i LAFom som
har nyligen tagits Arbetsskadeutredningen, funnit det ärattupp av som
viktigare förbättra tillämpningen de existerande reglernaatt än attav
ändra bevisregeln. utredningenDen har också lämnat antal förslagett

för närvarande behandlas i regeringskansliet. lämnarVi därför intesom
några förslag dennai del.

De problem andra skador i allmänhetrör arbets-typer ärsom av
givarens svårighet teckna försäkringar täcker skadorin påatt som egen-
dom i arbetstagarens bostad. frågaDet förstai hand mellant.ex. är en
försäkringstagaren, dvs. arbetsgivaren, och försäkringsbolaget.
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säkerhet ochintegritet,Personlig5.2

sekretess

får medföra kvali-inte attarbetsinsatsdistansarbetaresUppföljning enav
skerarbetsinsatsen utankontroll via datasystemettativ eller kvantitativ av

avtal hur distansarbetaresregleras ivetskap. Det kanhenneshans eller
följasskallarbetsinsats upp.

avancerad och dyrbar utrust-meddistansarbetsplatsen utrustasNär
förbåde och riskenstöldrisken över-material kanmed känsligtning eller

avtal. Arbetsgiva-regleras iskyddas kanskallfall Hur utrustningenöka.
ingårdå internkon-idettasäkerhetför arbetstagarenshar ansvarren

trollen.
problem attså ekonomiskahar storadistansarbetarenOm pass

utrustad meddistansarbetsplatsen ärochbli aktuellutmätning kan om
skyddaarbetsgivaren attfördet viktigtdatorutrustnlng,värdefull ärt.ex.

specificeraravtaliarbetsgivaren t.ex.ske attsig. Det kan nogagenom
på distansarbetsplatsen.installerathon harellerutrustning handen som

lagensekretesslagen,reglerna iför attansvaretArbetsgivaren har om
får därför bedömaföljs ochpersonuppgiftslagenochföretagshemligheter

påutföras distans.kanarbetsuppgiftervilka som

integritetPersonlig

arbetsinsatsUppföljning av

byggerarbetstagaren. DetförslagpådistansarbeteskergångerMånga av
och arbetsgivare. Trotsarbetstagareförtroendeförhållande mellanpå ett

kontrollfysiskaarbetsgivaren. Denföljarbetsinsatsendet måste upp avas
detgenomförbar på sätt närkontor intemöjlig på ärettär sammasom

arbetsgivaren.ochanställdemellan denavståndgeografisktfinns ett
därför oftaskerarbetsprestation attarbetstagarensUppföljning genomav

uppfyllas.skallmålarbetsgivaren sätter somupp
individuelladetvanligen iregleras avta-skall skeuppföljningenHur

skall redovisasarbetsresultatetavtaletIbland ikapitellet, attangesse
ske.skallarbetetredovisningenfastställeravtalAndralöpande. när av

uppgiftervilkaspecificeradistansarbetevidviktigt attDet är extra noga
uppföljningoch hurarbetetmålet med samtdistans,påfår utförassom

skall ske.arbetetredovisning av
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Det oftainte uppföljningär arbetsinsats sker attsom av genom
distansarbetaren uppkopplad till datorn på huvudarbetsplatsen.är Det har
olika orsaker. detFör det inte alternativär till målupp-mesta ettens
följning, eftersom det förutsätter allt arbete sker via datorn. Så detatt är
sällan. Distansarbete förutsätter inte tekniska hjälpmedel. Enbart hälften

alla distansarbetare använder datorstöd i sitt arbete. Det färreär ännuav
har möjlighet koppla tillsig arbetsplatsen. Den möjlighetenattsom upp

har enbart 30 000-50 distansarbetare000 se avsnitt 2.2. Datorn är
således de flestai fall inte huvudredskap för arbetstagaren möjli-ett utan

hjälpmedel eller redskap arbetet.iettgen
Eftersom distansarbete utförs med hjälp informationstekniksom av

allt medför det tekniskt möjligttrots är dator iatt viss månatt genom
följa distansarbetarens arbete, här den lagstiftningpresenterasupp som
har koppling till arbete vid dator.

Lagstiftning bildskärmsarbeteom

Europeiska Gemenskapemas Råd har utgivit direktiv minimikravett om
för säkerhet och hälsa arbetei vid bildskärm 90/270/EEC. artikelI 4
och stadgas5 arbetsgivarna skall vidta åtgärder för arbetsplatser,att att
både gamla och skall uppfylla de minimikrav gäller för utrust-nya, som
ning, omgivande miljö och samspelet dator/användare. Minimilcraven

direktivetsi bilaga. bilaganI varken kvalitativa elleräven attanges anges
kvantitativa kontroller får utföras arbetstagarnas vetskap.utan

Arbetarskyddsstyrelsen har i sin givit kungörelse med före-tur ut en
skrifter arbete vid bildskärm AFS 1992:14; bygger på direktivetom
90/270/EEC. Den tillämplig arbetepå utförs med ellerär text-som en
bildskärm med tillhörande utrustning 1 §. stadgasHär kvantitativatt
eller kvalitativ kontroll via datasystemet arbetstagarens arbetsinsatsav
inte får utföras dennes vetskap 9 tredje stycket.§ arbetar-Iutan
skyddsstyrelsens allmänna råd tillämpningen dessa föreskrifterom av

eftersom användningen datorer och bildskärmarsägs kan innebäraatt av
ökad kvalitativ eller kvantitativ kontroll arbetstagarna kan deten av

upplevas integritetskränkande. kanDet också öka den psykiskasom
belastningen i arbetet kontrollen sker deras vetskap.utanom

Överväganden

föreskriftenI bildskärmsarbete betonas kontroll arbetstagaresattom av
arbetsinsats inte får ske den enskilde informeras detta. fårDetutan att om
således inte ske någon uppföljning via datasystemet dennes vetskap.utan
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uppföljningeventuell kontroll elleravtal hurkan regleras iDet aven
ske.skallarbetsinsatsdistansarbetarens

Säkerhet

säkerhet för arbetstagarenutrustning ochförAnsvar

anställdesför denhar arbetsgivarendistansförlagt påVid arbete ansvar
för säkerheten. Distans-ocksåArbetsgivarenarbetsutrustning. ansvarar

kontrollhamöjligheterarbetsgivarensfallmedför mångaarbete i attatt
meddistansarbetsplatsemaförseminskar. Genomutrustningen attöver

stöldrisken.minskasäkerhetsåtgärder kan arbetsgivarenandralarm och
oftareglerarindividuella avtalochbranschnivåkollektivavtal påBåde

exempel påfinnsbehövs. Detskyddsåtgärderochsäkerhets-vilka som
tillhandahållsutrustningavtal där detindividuella att avsomanges

individuella avtalAndrastöldskyddsmärkt.skallarbetsgivaren angervara
förtill riskentillfredsställande med hänsynplacerasskallutrustningenatt

arbetsgivarendock enbartavtal reglerasflestadeinbrott och insyn. I att
kapitel 9.skyddsanordningar sebetryggandedet finnsför attansvarar

distansarbets-övervakamöjligheterminskadeArbetsgivarens att
heltäckandehamöjligheterbegränsadesäkerhet och dennes attplatsens

beskrivs i avsnitt 5.1.försäkringar

Överväganden

stöldrisken blirkan medförautrustning större,dyrAvancerad och att men
arbetsutrustningenskyddakansäkerhetsutrustningökadmed manen

avtal.regleras iskyddas kanskallutrustningenbättre. Hur
distans-vid distansarbete. Omökakan ocksåanställdeför denRisken

risken förkandyrbar utrustningmycketutrustad medarbetsplatsen är
vid förvaringuppkommarisk kanöka. Sammaoch inbrottöverfall av

till riskenhänsynmåsteArbetsgivarenbostaden.materialkänsligt i ta
förharArbetsgivarenarbetsmiljöansvar.för sittinom ansvarramen

intemkontroll searbetsgivarensingår i ävensäkerhet. Detarbetstagarens
4.3.avsnitt
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Säkerhet utmätninggentemot

För kunna distansarbeta behöver den anställdeatt ibland ha viss utrust-
ning i sin bostad. Ofta tillhandahåller arbetsgivaren sådan se kapitel 9.

Lagstiftning utsökningom

Enligt 4 kap. 17 § utsökningsbalken UB får lös egendom utmätas om
det framgår egendomen tillhör gäldenären eller han enligtatt bl.a. 4om
kap. 18 § skallUB sistnämndaI lagrumägare. stadgas gäl-attanses vara
denären till lös egendom han ellerägare hon har i sinanses vara som
besittning det framgårinte egendomen tillhör någon Dettaattom annan.
innebär gäldenären ha äganderätten till egendomen, dvs.att presumeras
det åligger den tredje fredavill egendomen från utmätning attman som
styrka de omständigheter medför han eller hon enligt de materi-attsom
ella reglerna till egendomen. orsakEn tillär ägare presumtionen är att

regel saker finns i deras besittning.äger Enpersoner som som annan
orsak utmätningsgäldenären i maskopi medär någon tredjeatt inteman
alltför enkelt skall kunna freda sin egendom från utmätning attgenom
endast påstå egendomen lånats från tredjeatt t.ex. man.

tredjeDen enligt kap.4 18 § vill fredaUB egendom frånman som
utmätning måste, i praktiken, i allmänhet kunna förete skriftliga bevis på
sin äganderätt.

Överväganden

arbetsgivareEn har arbetstagare med dator-utrustat t.ex.som en en
utrustning i hemmet kan få problem den anställde har så storaom
ekonomiska bekymmer utmätning aktuell. förEtt arbetsgivarenatt är sätt

skydda sig i avtal med den enskilde arbetstagarenatt är speci-att noga
ficera den utrustning han eller hon lämnat till arbetstagaren. Oftastsom

dei individuella avtalen arbetsgivaren utrustningen ochatt äger attanges
den skall förtecknas och kvitteras arbetstagaren kapitelse 9.av
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materialBehandling känsligtav

hemligt materialSekretessbelagt och

material och företagshemligheter känsligt,sekretessbelagthanteraAtt är
nuläget förekommerden enskilde handläggaren.och det ställer krav på I

iblandförvaras plats på arbetsplatsen,det sådant material på änatt annan
materialet under tjänsteresa.arbetstagare behöverpå grund att enav en

anställd behöver läsa in sekretess-ocksåAnledningen kan att envara
utanförmaterial förvarasinför känsligtbelagda handlingar Attmöte.ett

för distansarbete.ord uniktmed andra ingetkontoret är

Lagstiftning sekretessom

förfrågan lämnaSkattemyndigheten, fårmyndighet,När attt.ex. omenen
offentlighetsprincipen.den frånuppgifter har utgåhandlingar eller attut

del allmännaallmänheten harinnebärprincipDenna rätt att taatt av
uppgifterväsentliga intressen,skydda vissahandlingar. För t.ex.att om

emellertidförhållanden, har detekonomiskapersonliga ochenskildas
sekretess.offentligheten Bestäm-begränsavarit nödvändigt att genom

100.sekretesslagen 1980:sekretess finns imelserna om
uppgift, det skersigförbud röjasekretessMed munt-att vareavses

hand-handling lämnasallmänellerligen tystnadsplikt utattgenom
framställning iMed handlinglingssekretess eller på sätt.annat avses en

elleravlyssnaskan läsas,upptagningskrift eller bild eller upp-somen
hjälpmedel TFtekniskt 2hjälp någotendast medfattas på sättannat av

hosallmän den förvarasHandlingenstycket.kap. första3 § är enom
eller upprättadinkommen ditreglersärskildamyndighet och enligt anses

behövermyndighetförvarad hosskallhandlingdär. För att enansesen
handlingenmedlokaler. kan räckamyndighetensfinnas Detden inte i att

eller hosanställdtillfället finns hosden förfinnas där,borde att enmen
handlingen. Sekretessenkrävamyndigheten lätt kan invilkenfrånnågon

och myndighetersekretesslagenenskilda 1 kap. 2 §gäller mot personer
sekretesslagen.kap.1 3 §

det kanfår lämnasuppgifter inteuttalassekretesslagenI utatt om
enskild ellerföreller "skadaenskildmedföra för"men enpersonen

eller liknande.ekonomisk nackdelskadaMedjuridisk avsesperson.
handinnebörd. förstaspeciell Inågothar däremotMen attavsesen

förhållandenpersonligamissaktning hansför andrasblirnågon utsatt om
föreligga"men" skallbedömningenför andra. Vid ärblir kända ansesom
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utgångspunkten den berörda upplevelse. Bedömningenpersonens egen
kan korrigeras på grundval värderingar i samhället.gängseav

Lagstiftning företagshemligheterom

lagenI 1990:409 skydd för företagshemligheter finns bestämmelserom
straff för den olovligen skaffar tillgångsig till företags-om som en

hemlighet eller på olovligen befattningsätt medannat sådantarsom en
hemlighet. För andra obehöriga på företagshemlighet kanangrepp en
följden bli skadeståndsskyldighet. Lagen innehåller bestämmelseräven

viten.om
Enligt lagen1 § i med företagshemlighet sådan informationavses om

affärs- eller driftsförhållanden i näringsidkares rörelse närings-en som
idkaren håller hemlig och röjande medföra skadaär förägnat attvars
honom. informationBegreppet har i detta sammanhang betydelsesamma

allmänti språkbruk och fungerar neutral samlingsbeteckningsom som en
för uppgifter, kunskaper och vetande vilket slag helst. Det kanav som

fråga information har dokumenterats i någon form, it.ex.vara om som
skrift eller i teknisk förebild, minneskunskaper ellerävenen men om rena
vetande hos enskild kunnaFör företagshemlighetutgöraatten person. en
skall informationen affärs- eller driftsförhållandenröra i närings-en
idkares rörelse.

Begreppet näringsidkare skall tolkas vidsträckt. omfattarDet varje
fysisk eller juridisk yrkesmässigt driver verksamhetperson som av
ekonomisk den inriktad på vinst eller inte.är Förutomart, oavsett om
privata företag räknas därför affärsdrivandede verken,även t.ex. post-
verket, näringsidkare.som

Med "affárs- eller driftsförhållanden inte bara kommersiellaavses
uppgifter enskilda affárshändelser också information affärs-utanom om
händelser allmänt slag, marknadsundersökningar, marknads-t.ex.av mer
planering och planer för reklamkampanjer. Uttrycket inkluderar informa-
tion kan hänföras till den pågående driften eller produktionen samtsom
information konstruktions- och utvecklingsarbete, forskningrör ochsom
liknande. Skyddet kan gälla administrativa förhållanden ochäven över
huvud all information med anknytning till företag.taget Lagenett
omfattar däremot inte information knuten till individen,ärsom som
personlig skicklighet, erfarenhet och kunskap.

informationenFör skall klassas företagshemlighet krävsatt attsom
näringsidkaren håller den hemlig. Med detta kravinte påett ettavses
absolut hemlighållande. Sådan information det här fråga tordeärsom om

självai verket känd flera. begreppetI hemlig ligger infonna-attvara av
tionen inte får tillgänglig för kan ha intresseett att tavara envar som av
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innebörd.med andra 0rd relativHemlighållandet hardel den. enav
inäringsidkaren. Värdet visar sigvärde förmåste haInformationen attett

Något krav påhemligheten röjs.risk för skadamedför skada ellerdet om
finns till-enskilda fallet inte. Detuppkommit i detskall ha ärskadaatt

beskaffenhetröjandet typisktsådanräckligt situationen ärsettär attatt av
medför skada.detatt

Överväganden

sekretesslagen och lagenreglernatill iåligger arbetsgivarenDet attatt se
och ifâr därförArbetsgivarenföretagshemligheter följs. avgöra omom

företags-eller materialuppgiftersekretessbelagda utgörvad mån som
tillMyndigheter måstedistans.handläggas påfårhemligheter attse

för allmänheten.tillgängligahandlingar finnsoffentliga
arbets-ocharbetsgivarenbranschnivåkollektivavtal påI attanges

skyddsåtgärderochvilka säkerhets-kommabör överenstagaren somom
de individuellaenligtarbetstagaren,vanligtvidtas.behöver Det är att

sekretessföre-säkerhets- ochgällandeföljaförbinder sigavtalen, att
utförligaresäkerhetsnivån. Enfastställerarbetsgivarenskrifter och att

finns ihar hanteratsinformationoch hemligkänslighurbeskrivning av
ändring.föreslå någonanledningfinner inteUtredningenkapitel att

Personuppgifter

personuppgifterLagstiftning om

1998:204 ipersonuppgiftslagenträder denoktober 199824Den nya
genomföroch1973:289nuvarande datalagendenkraft. Den ersätter

enskildaskydd för95/46/EGdirektivoch rådetsEuropaparlamentets om
det friapersonuppgifter ochbehandlingavseende påmed omavpersoner
skyddapersonuppgiftslagenmeduppgifter. Syftet ärflödet sådana attav
felaktigkränkspersonliga integritetderasmänniskor mot att genom

all slagspersonuppgifterMedpersonuppgifter 1 §.behandling avsesav
fysiskhänföras tillindirekt kandirekt ellerinformation personensom

åtgärd ellerinnefattar varjepersonuppgifterBehandlinglivet.iär avsom
det skerpersonuppgifter, sigfrågavidtas iåtgärderserie vareomsomav
inhämt-ochinsamling, registreringbl.a.frågaautomatiskt eller inte, i om

§.ning 3
tillåtetendastskall detpersonuppgiftslagenden attEnligt varanya
samtyckeregistrerade har lämnat sittdenpersonuppgifterbehandla om
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till behandlingen 10 §. registrerade harDen helst åter-rätt näratt som
kalla sitt samtycke 12 §. skall ocksåDet föreligga anmälnings-en
skyldighet till tillsynsmyndigheten vid behandling personuppgifterav

helt eller delvis automatiserad 36 §. Prop. 1997/98:44 ff.är 115som s.

Överväganden

Vid behandling personuppgifter hos myndigheter har det troligenav
ingen betydelse den anställde handhar dessa uppgifter finns i ettom som

på myndigheten eller han eller hon arbetar hemifrån. viktigaDetrum om
arbetsgivaren bedömer i vilka situationer personuppgifter kan hand-är att

läggas på distans och handläggningen sådana falli sker på säkertatt ett
sätt.
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Skatteförhållanden5.3

föreslårUtredningen schablonavdrag, detatt ett motsvararsom som
för införsgäller näringsidkare, vid inkomst tjänst. Förslaget innebär attav

någonförarbetstagare medges avdrag bostadskostnad, deläven om av
bostaden inte särskilt inrättats för verksamheten, arbete i tjänstenom

beskattningsåretutförts i 800 timmar underbostaden minst och det med
hänsyn till arbetet eller anställningens har varit motiverat utföraart att
arbetet i bostaden.

sådanaavsnittet behandlas skattekonsekvenser distansarbeteI som
arbetsgivare förkan för den enskilde. En del betalar ersättning att

upplåter Ersättningenarbetstagaren i bostaden till arbete.utrymme
utgått påskattepliktig ersättning grund arbetetbetraktas som avsom en

fårinkomstslaget tjänst. Andra arbetstagare ingenoch beskattas under
arbets-upplåtelsen. bådaför I fallen kanersättning arbetsgivarenav

uppfyllda, medges avdrag för kostnaderförutsättningarna ärtagaren, om
ocksåförekommer arbetsgivaren och den anställdeför arbetsrum. Det att

dåanställde beskattas för hyres-har träffat hyresavtal. Denett
för skäligaersättningen under inkomstslaget kapital och kan avdraggöra

kostnader med anledning uthyrningen.av

Lagstiftning

tjänstInkomst av

från arbetesamlas alla inkomster härrörinkomstslaget tjänstI egetsom
näringsverksamhetoch där inkomsteneller prestation inte utgöregen

kommunal-kapital och heller skattefri enligt 19 §eller inkomst inte ärav
enligtintäkt tjänst räknas 32 § KLskattelagen 1928:370, KL. Som av

bostadarvode, kostnadsersättning och förmån iavlöning, pengar,annan
lön beskattas huvudregeleller för tjänsten.utgått Förutomannat somsom

kontanter eller påallt förtjänsten, oberoende det utgår iutgår av omsom
värderasandra huvudprincip gäller förmåner skallSomsätt. attannat en

till marknadsvärdet.
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Kostnadsersättning

Anställda har ibland kostnader i tjänsten. Betalar arbetsgivaren kostna-
derna direkt blir det i normalfallet inga skattekonsekvenser för den
anställde. denneOm däremot själv betalar särskilda kostnader i tjänsten
och får förersättning dem arbetsgivaren, kostnadsersättningen iärav
princip skattepliktig 32 § l och punkt 4 anvisningarna tillmom. a av
32 § KL. gengäld fårI den anställde avdrag för kostnadema.göra Ett
gränsfall till kostnadsersättning arbetsgivaren betalar ersättning tillär om
den anställde för denne använder kontorsrum eller i sinatt annat utrymme
Villafastighet för arbete i tjänsten. Frågan denna ersättningtypom av
skall kostnadsersättning eller hyresersättning har prövatsanses som av

RÅ RÅRegeringsrätten i 84 och1:58 I och 84 1:76. domarna kanAv
dra slutsatsen civilrättsligt giltigt hyresavtal föreliggaatt ettman anses

träffat avtal upplåtelse till arbetsgivaren och det finnsparternaom om
behov använda i verksamheten.att utrymmenaav

Datorutrustning

förekommerDet arbetsgivare tillhandahåller arbetsutrustning föratt
anställda arbetar i bostaden. Förmån utrustningen- datort.ex.som av en

enligt 32 § 3 skattefriKL, utrustningen väsentligär, ärc mom. om av-
betydelse för utförandet arbetstagarens arbetsuppgifter och förmånenav

det privata användandet begränsat värde för den anställdeär samtav av
förmånen inte svårighet kan särskiljas från i anställningen.att utan nyttan

Avdrag för kostnader för arbetsrum

Grundregeln avdrag får för alla kostnaderär görasatt är attsom anse som
kostnader för fullgörande tjänsten 20 § och 33 § 1 KL. Avdragav mom.
får därför ske för bl.a. hyra eller kostnad för tjänste- eller arbets-annan
lokal för vilken den skattskyldige haft utgift. Som avdragsgill kostnad

utgifterinte för privata levnadskostnader. Kostnader för arbetsrum ianses
bostaden levnadskostnader, och därför ställs det höga krav förtangerar

avdrag skall medges.att
har dömt femRegeringsrätten 1975 i mål angående föravdrag kostnad

RÅför arbetsrum ref.1975 114 I-IV och därvid intagit mycketen
restriktiv hållning. Förutom det skall finnas klart behovatt ett ettav
arbetsrum så skall det ha uppstått verklig merkostnad för rummet.en
Arbetsrummet får, med hänsyn till läge och utrustning, inte ingå ianses
det bostadsutrymmet.övriga Vad avgränsningen till övrigt bostads-avser

har regeringsrätten klart uttalat avdrag för kostnader inteutrymme att
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medges arbetsrummet dessutom kan betraktas bostadsrum. Iom som
RÅrättsfallet 81 det fråga redaktör1:21 och frilansjournalistvar om en

arbetsgivare inte tillhandahöll arbetslokal. Regeringsrätten framhöllvars
där behov arbetsrum fick föreligga, medgav inteatt egetav anses men
avdrag eftersom ansågs del den skattskyldiges för-rummet som en av
hyrda privatbostad och hyresutgiftema helhet bedömdesi sin utgöra

levnadskostnader.privata skattskyldigEn använde uthus på sinettsom
RÅhustrus villatomt fick avdrag för arbetsrum 1982 1:77. I ett annat

RÅfall 1987 ref. 23 medgavs avdrag för arbetsrum beläget isom var
byggnad bostaden. detta mål bodde lärare högstI isamma som en upp en

trevåningsvilla arbetsrummet fannsoch på bottenvåningen.

Avdrag för förkostnader i tjänstenresor

den anställde med bilReser i tjänsten har han eller hon enligt punktegen
till3 anvisningarna 33 § KL avdrag för kostnaden medrätt göraattc av

kronor mil. Enligt huvudregeln den plats där den anställde15 ärper
fullgör huvuddelen sitt arbete hans tjänsteställe. normalfallet påbör-Iav
jas respektive avslutas tjänsteresa vid den anställdes tjänsteställe.en

föränstestället har betydelse bl.a. frågan skallenom resa anses vara en
i tjänsten eller mellan bostaden och arbetsplatsen.resa en resa

till avdragBegränsning rättenav

Enligt kostnader för mellan bostad och arbets-33 § 2 KL är resormom.
Övrigaplats endast avdragsgilla till den del de överstiger 000 kronor.7

avdragsgilla till den del dekostnader med vissa undantag, överstigerär,
kronor.000l

Inkomst kapitalav

enligt lagen 1947:576Till intäkt kapital räknas 3 § 1av mom. om
och intäktstatlig inkomstskatt SIL löpande avkastning, vinster annan

härrör från egendom, den mån intäkten hänföra tilli inte är attsom
näringsverksamhet. Till intäkt kapital hör bl.a. vidersättningav upp-

Med privatbostad småhus eller bostadsrättlåtelse privatbostad.av avses
för eller närståendes boende eller fritids-avsedd ägarens permanenta

uthyrning privatbostadsfastighet ochbostad. Hyresintäkt vid privat-av av
andra stycket intäktbostad beskattas enligt 3 § 3 SILmom. som av

Även hyreslägenhet och del därav skattepliktigkapital. uthyrning ärav
skattskyldiges arbetsgivareintäkt kapital. Vid uthyrning till densom av
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medges avdrag for skäliga kostnader med anledning uthyrningen.av
Overstiger intäkten marknadsmässig hyra överskjutande belopp lönutgör

beskattas i inkomstslaget tjänst.som

Inkomst näringsverksamhetav

Med näringsverksamhet enligt 21 § yrkesmässigKL, självständigtavses,
bedriven förvärvsverksamhet. begreppet "yrkesmässig"För skallatt vara
uppfyllt krävs verksamheten skall varaktig och den bedrivsatt attvara
med vinstsyfte. Det avgörande vid bedömningen inkomsten skallav om
hänföras till ellertjänst näringsverksamhet självständighets- och vinst-är
kriteriema. Vid bedömningen självständigheten har antalet uppdrags-av
givare betydelse.

Avdrag för kostnader för arbetsrum

Den grundläggande till avdrag för kostnader inom företagssektomrätten
följer den allmänna regeln i 20 § Enligt denna medges avdrag förKL.av
alla kostnader för förvärva eller bibehålla i näringsverksamhetenatt en
skattepliktig intäkt. Regler till avdrag finns i 23 och 24rätt ävenom
jämte anvisningar Kostnader förKL. exempelvis lokaler påär, oavsett
vilket lokalfrågan löses, avdragsgilla för företaget punkt 1 anvis-sätt av

tillningarna 23 § KL. Enligt punkt andra stycket27 anvisningarna tillav
23 § medges avdrag, för ändamåletKL särskilt inrättad delom en av en
privatbostad eller bostad i innehavarens näringsverksam-använtsannan
het, för skälig del kostnaderna for bostaden såsom hyra och dylikt,av

och avlopp elektricitet. Avdrag medges förvärme, vatten samt även
kostnader omedelbart betingadei övrigt näringsverksamheten.ärsom av
Med begreppet särskilt inrättad del" det ianväntsatt utrymmeavses som
näringsverksamheten med hänsyn till läge, inredning eller användning
inte alls eller högst obetydligt kan utnyttjas bostad. kostnader förFörsom
arbetsrum särskilt förinte inrättat näringsverksamhet medgesärsom
avdrag arbete utförts bostadeni i minst timmar under beskatt-800om
ningsåret. Endast arbete det med hänsyn till verksamhetens varitattsom
motiverat utföra i bostaden får beaktas. arbete förFörutomatt
näringsverksamheten får timantalet inräknas tillfälligti arbeteäven som
har samband med verksamheten hänföra till tjänst. Harnära är attmen
arbete utförts bostad deni på skattskyldiges eller hans makasegen
fastighet medges avdrag med kronor och med2 000 4 000 kronor i annat
fall.
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Analys

Det inte något specifikt för distansarbetareär arbeta bostaden.iatt
Distansarbete innebär emellertid regel arbetet utförs i denattsom

Ökningenanställdes bostad i stället för arbetsgivarensi lokaler. antaletav
anställda distansarbetar innebär också det längreinte lika själv-att ärsom
klart förr arbetsgivaren står för arbetslokalen. detatt I perspektivetsom

utredningen det befogat undersöka reglerna avdragattanser vara om om
för kostnader för arbetsrum i bostaden hinder för distansarbeteutgör ett
0-ch, fallet,så vilka förändringarär överväga kanom som anses vara
nödvändiga. Utredningen också medveten detär finns andraattom
aspekter på frågan under vilka förutsättningar avdrag för kostnaderom
för arbetsrum bostadeni skall medges. harDessa utredningen inte haft
möjlighet hänsyn till.närmareatt ta

Konsekvenserna i skattehänseende för den enskilde arbetar påsom
distans i hemmet blir olika beroende på boendesituation och arbets-
givarens inställning. anställdEn bor i kan intet.ex.som en enrummare

något avdrag för arbetsrum, medan hans ellergöra hennes kollega, som
har inrett friggebod på sin fastighet till arbetsrum, har möjlighet atten

sådant avdrag. En tredje anställd fårgöra kostnadsersättningett sinav
arbetsgivare och blir beskattad för den. Den har, förutsätt-personen om
ningarna uppfyllda, möjlighet avdrag förär sina kostnader förgöraatt
arbetsrummet. fjärdeEn anställd har träffat hyresavtal med sin arbets-ett
givare och hyresersättningen till beskattning under inkomstslagettar upp
kapital, samtidigt han eller hon kan avdrag för skäliga kostna-görasom
der med anledning uthymingen. Härtill kommer skattemyndigheterattav
ibland bedömer till avdrag olika.rätten

En möjlighet, för få likformig och neutral situationatt en mer ur
skattehänseende vid distansarbete, införa schablonavdrag förär att ett
kostnad för arbetsrum under förutsättning arbetsgivaren godkäntatt
arbetsutrymmet från arbetsmiljösynpunkt. Fördelen med sådantett
förslag den anställde skulle kunna fåär arbetsmiljösynpunktatt en ur
lämplig inredning. Emellertid kan konstateras arbetsgivaren, enligtatt
arbetsmiljölagen, har för arbetslokalen utformad ochansvaret att är
inredd på sådant den lämplig från arbetsmiljösynpunkt.sättett äratt
Arbetsmiljölagen möjligheter kontrollera arbetsgivarensäven attger

Det därför onödigt införa ytterligare kontrollsystem.attansvar. synes
Utredningen därför dettainte lämpligt förslag.äratt ettanser

Från beskattningssynpunkt torde det finnasinte några problem med att
arbetstagare arbetar på distans har arbetsgivarens utrustning, t.ex.som
datorutrustning, i bostaden. Nuvarande regler bl.a. från för-avstegom
månsbeskattning i fallvissa behöver enligt utredningens därförmening
inte närmare övervägas.
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vilken platsdistans kan fråganarbetar påarbetstagareFör omsomen
aktuell.tjänsteställe bli Omeller henneshansskall räknas somsom

problem.det någotveckan torde intedag iutförs på distansarbete varaen
halva arbets-hon arbetarhan ellertjänsteställetplatsvilkenMen är om
Blandarbetsplatsenordinariehalva på denbostaden och annattiden i

levnads-ökadeUtredningennärvarandeförgranskasdenna fråga omav
hartjänsteställeFrågan1997:128.dir.kostnader m.m.omm.m.

utred-enligtdistansarbete och börvidfler situationerbetydelse för än
bliställetsammanhang. bör iDeti dettaintemeningningens övervägas

levnadskostnaderökade närmareUtredningenför attfråga m.m.omen
distansarbete.vidbetydelseänsteställetsanalysera

Förslag

tillmöjlighetenenskildedenfönnodligenbetraktarnärvarandeFör
inställning kommadennaMöjligen kan attförmån.distansarbete som en

allt flerochutvecklingentekniskatakt med denframtiden i attförändras i
förutsättningenmänniskor kandelbostaden. Förarbetar imänniskor en

i hemmet.utföra arbetetde kanarbetefåhuvud atttaget ettöveratt vara
ikostnaden för arbetsrumföravdragmöjlighetenbegränsadeDen att

underlättarfall intefaktor iuppfattasbostaden kan vartsomensom
åstadkommaförDärför bördistansarbete. attutvecklingen enman,av

undervad beskrivitsskattesituationneutralochlikformig än sommer
nuvarande reglerna.deändringAnalysavsnittet, överväga aven

detmotsvarandeschablonavdraginföramöjlighet ettEn är att som
anvisningarnaandra stycketpunktenligt 27näringsidkaregäller för av

föravdragfårarbetstagareinnebära göraskulletill Det23 § KL. att en
försärskilt inrättatdetta intebostad, ärarbetsrum ikostnad för även om

undertimmardär minst 800utförts iarbete i tjänstenverksamheten, om
anställningensellertill arbetethänsynmed artoch detbeskattningsåret

talarlösningdennabostaden. Förarbetet iutföramotiverathar varit att
arbetetillfälligtintimantalet får räknanäringsidkare i ävenbl.a. att en

hänföra till tjänst.verksamhetenmedsamband är atthar nära mensom
uppleverårtimmar800bostadenianställd arbetar änEn permersom

bostadfax etc. i sindatorutrustning,intrånglikatroligen stort som enett
inäringsidkareochmellan arbetstagare är,Skillnadernanäringsidkare.

avdrag förförskilda reglerde motiverarheller såfall, intedetta attstora
arbetsgivaretilltendenserfinnsbostaden. Detarbetsrum i attkostnad för

blikontoretoch låterkapitel 3sekontorsytanminskar t.ex. enmer
intefall ersättningfår, i deför arbetsutrymmeKostnadenmötesplats.

utredningensenligtdärför,för.stå Detarbetstagaren ärbetalas ut,
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mening, rimligt arbetstagare medges avdrag för kostnader föratt
arbetsutrymme enligt schablon för näringsidkare.samma som
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ll
l

bostadenArbetsplats i5.4
i

i
arbetstaga-distansarbetsplatsen i Sverige ärvanligasteDen i särklass

lämplig arbetabostaden attflesta verkar att ärbostad. De anserensi
familjen ochockså kan bli störd t.ex.problem:det finnsi avmanmen

på bostadsutrymmet.inkräktaarbetet kani någotfrån separatbostaden har intedistansarbetarflestaDe somi
arbetsplats iavdeladi har separatkvinnorFlerarbetsrum. män än en

l hemmet.
någontinganvändas tillfår hyreslagen inteenligthyreslägenhetEn

arbetsplatsanvända denvill ävenbostad. Om hyresgästenannat än somi
medgivande.krävs dennesför hyresvärden,betydelsedet haroch om

bostadsrättslägenheter.förreglergällerbostadsrättslagenEnligt samma
hemifrån såarbetaproblem atthänseende, ingeti dettaTroligen det,är

bostad.användslägenheten ävenlänge som

arbetsplats förlagd ihar sindistansarbetama i SverigeMajoriteten av
till-finnahar svårtdistansarbetareMångaavsnitt 2.2.hemmet se att

enbartbostaden.i Attostördhet och avsättaräcklig ettutrymme rum som
arbetsplatsenlokaliseringenvanligt,specielltintearbetsrum utanär av

bestämmelseravsnittet vifaktorer.till flera Imed hänsynvarierar tar upp
tillförläggsutsträckningarbete iuppmärksammasmåste när storsom

hemmet.

i hemmetarbetsplatsenBeskrivning av

manarbetari bostadenVar

väljerdistansarbetareinverkarfaktorerfinns flera närDet varensom
hurfaktor förståshemmet. Enskall förläggas i ärdistansarbetsplatsen

ocksåpåverkarArbetsuppgifternabostaden.finns iplatsmycket som
betydelse,kulturella faktorerharSlutligenarbetsplats.valet även somav

samhället ioch ihemmettraditioner ioch stort.könsbaserade rutiner
arbetsplats.roll valetsmak viss itycke ochspelarNaturligtvis även aven

1997.MichelsonLindénWikström,
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l

Det finns flertal undersökningar inriktadeett på arbetsmiljön vid
distansarbete hemmet.i En dem beskriver arbetsmiljön för 25av perso-

från olika företag bl.a. intervjuer,tre enkäter, observationerner genom
och fotografering Wirstad Rosenblad 1996. Studien visar de flestaatt

arbetar hemma inte har något speciellt arbetsrum; ofta har distans-som
arbetsplatsen andra funktioner enbart arbetsplats.än att Mångavara en
gånger arbetar i små lediga.utrymmen ärman som

En undersökning Westerberg Eriksson 1998 ingick iannan ett
forskningsprojekt med syftet bedöma planlösningskvaliteter. Efteratt
telefonintervjuer med 40 hushåll framkom de flestaän arbetar iattmer

dämäst förråd.i Det också vanligtsovrummet, haett är särskiltatt ett
arbetsrum, i fungerarsin eller för barntur gästrumsom som sovrum som
periodvis bor hemma. Många har inte någon bestämd plats bostadeni där

Ävende arbetar använder sig olika hallar och klädkammareutan av rum.
tjänar arbetsplats, faktiskt oftare köksbordet.änsom

Att arbetet ofta förläggs till kan förklaras medett attav sovrummen
det i utsträckning småbarnsföräldrar distansarbetar.stor är Dessasom
familjer ofta trångbodda och därmedär kombineraär tvungna att sovut-

och arbetsplats i och har ocksåDet visatett sig derymme attsamma rum.
förvärvsarbetar hemma vill kunna upprätthålla mellan arbetegränsensom

och fritid. Därför vill de flesta hålla kök och vardagsrum fria från arbete.
De alternativ då återstår eller möjligtvisär hall och förråd.som sovrum

haAtt särskilt arbetsrum blir vanligare längreett tid i veckan man
arbetar hemma.

Ytterligare undersökning Sturesson 1998, harnärmareen som
granskat distansarbete i två pendlarsamhällen, ocksåvisar de flestaatt
saknar särskilt arbetsrum hemma. Av 52 regelbundna distansarbetareett
hade 23 särskilt arbetsrum. arbetadeDe kortare tid hemmaett hadesom

avskilt arbetsrum i mindre utsträckning.ett Däremot hade de flesta av
dem, 39 fast52, arbetsplats reserverad i bostaden, denävenav en om
alltså inte alltid placerad i särskilt arbetsrum. majoritetEn ansågettvar

bostaden lämplig arbetaatt attvar
Naturligtvis kan arbetsplatsen ergonomiskt riktigt utformad ävenvara
den kombinerat ellerär ett gästrum.om sovrum

Arbetsplats i hemmet hinder för distansarbeteett-

Vid flera undersökningar har problem sammankopplade medärsom
bostaden angivits nackdelar med distansarbete. fjärdeVar desom av
regelbundna distansarbetama i undersökning Sturesson 1998en angav

de uppfattade frånstörningar familjemedlemmaratt nackdel medsom en
distansarbete, liksom arbetet inkräktade bostadsutrymmet.påatt Dessa
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arbetstid forla-uppfattas längrenackdelar visade sig negativt sommer
detta nämligentillfälliga distansarbetama uppfattadedes till bostaden. De

Ytterligare frågamindre tio procent.sällan problem änett en somsom
svaradevilja arbeta på distans.skulle Härställdes rörde envar man

vilja arbeta fråndistansarbetama de skulletredjedel de presumtiva attav
lämpligskulle kunna antyda bristen pågrannskapskontor. Detta attett

hinder för distansarbete.kanarbetsplats bostadeni ettvara
siffrorpå lägre seutredningen gjort VisarundersökningEn som

arbetspendladeantalfrågadebilaga 3. Här överett personer somman
distansarbetade.storstadsområden varför de intekommungränser i tre

boendemiljön,hinder ifem demUngefär utrym-procent somangavav
uppfattades således inteostördhet. Bostadenpåmesskäl och brist som

problem.något stort
troligende flestaundersökningarSlutsatsen dessa är attatt anserav

distansförlägger arbetet påoftarelämplig arbeta Jubostaden är att man
problemet med brist påemellertid det eventuelladesto upplevsstörre

ostördhet och utrymme.

arbetsplatsValet av

arbetsplats degäller valetvadoch skiljer sig närKvinnor män av
olika iförvärvsarbetar påfrån bostaden.distans De sättarbetar på

distansarbetetskäl tilloch kvinnorbådehemmet. Men män uppger som
förtillgängligaochostörda i arbetetde villatt mervaravara mer

familjen.
och1985 idistansarbete i Liestudier Norgebaserade påArtiklar av

ochhur kvinnorbildMonod 1985 visar mänFrankrike avgemensamen
situationarbetsplats i hemmet. Sammagäller valetvadskiljer sig åt av

baseradunderstöds artikelBildenfinnas Sverige.verkar i enav en
1996, svenskHytterdistansarbetande kvinnorintervjustudie enav

MichelsonLindénWikström,Lunds universitetundersökning från
ÅborgÅborg har följtl998b,Carlmedoch intervju1997 somen

vid fyra arbetsplatser.två år,distansarbetat ianställda, som

Distanserade män

hemmet.kontoret och iarbetsplatser, påutrustadehar ofta tvåMän enen
gille-iofta arbetsrum,finns ihemmetArbetsplatsen i separat t.ex.ett

och har inrettbestämda tiderarbetar han påkällaren.eller i Därstugan en
flexibilitetarbetsplatser uppnås ihar tvåhanarbetsplats. Genombra att

kontoret ochdelta i beslut påchansenbehöver inte missaarbetet. Han att
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kan också upprätthålla sina kontakter med arbetskamraterna där. Män
håller ofta strikt familjelivetisär och arbetslivet ochägnar sig familjen
först arbetet slutfört för dagen. dennaTrots uppdelning arbetslivnär är av

familjelivoch utför hushållssysslor under sinmännen smärre även
arbetstid i hemmet och oftast arbeteti barnen kommer hem.gör närpaus

Splittrade kvinnor

Kvinnor kan uppleva situation de arbetarän männen nären annan
hemifrån. distansarbetarDe ofta för samtidigt ha möjlighet skötaatt att
familjen. medför deDetta många gånger har svårt skilja påatt att
förvärvsarbete och familjeliv. arbetar kvinnaDessutom många gångeren
från Vardagsrummet föri stället inrätta arbetsrum, vilket ocksåatt ett eget
leder till svårigheter arbeta kvinnorDe bor i villa utnyttjarostört.att som
inte heller något för enbart arbete i någon högre utsträckning. Interum
sällan används arbetsrummet eller förråd. Dessutomäven gästrumsom
ställer de aldrig krav på få arbetanästan ostört, männen,att utansom
försöker tillfredsställa familjensbåde krav förvärvs-på ochnärvaro
arbetets krav på resultat.

genomsnitt kräver kvinnor mycket mindreI bostaden förutrymme av
sitt arbete, de väljer mindre de väl harän männen närattgenom rum

arbetsrum. väljer deDessutom centralt placerade iärseparata rum som
bostaden, medan hellre förläggaväljer sitt arbete källarrumimännen att

Åeller i byggnader. andra sidan breder kvinnor arbetesitt iseparata ut
utsträckning eftersom de ofta, istället för hastörre än män att ett separat

arbetsrum, arbetar köket ochi lägenheten.sovrummet, resten av
Skillnaden mellan och kvinnor i deras val arbetsplats bosta-imän av

den vid distansarbete hemifrån kan naturligtvis bero på kvinnor ochatt
har olika arbetsuppgifter, inverkar behovetpå särskilt arbets-män som av

och arbetshjälpmedel. de fall distansarbetarenI har bärbarutrymme en
dator väljer både och kvinnor ofta placera datorn på olika ställen imän att
hemmet för arbetsställningvariera sinatt

Lagstiftning

Om arbetstagare har bestämt försig arbeta på distans från hemmetatten
uppkommer frågan det finns tillräckligt i bostaden. Det ärutrymmeom
också betydelse det rättsligt möjligt. Olika bestämmelser medförärav om
skilda förutsättningar för inrättande arbetsrum i hyreslägenheter,av
bostadsrättslägenheter respektive villor.egna

6-1855567
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Hyreslägenhet

Reglerna för hyreslägenheter finns i 12 kapitlet jordabalken Hyres-
lagen. kan det utläsas hyreslägenhetHär inte får upplåtas i sinatt en
helhet i andra hand hyresvärdens samtycke 39 §. Vid distansarbeteutan

det fråga använda hela lägenheteninte distansarbetsplatsär attom som
enstaka och bestämmelsen därmed tillämplig.inteärutan ettsnarare rum,

heller får hyresgästenInte inrymma utomstående lägen-ipersoner
heten det kan medföra för hyresvärden 41 §. situationEnom men som
skulle kunna uppkomma distansarbetaren i arbetesitt måste haär att
många kontakter både på telefon och besök. besök skulleDessa igenom

skala kunna leda till besvär för hyresvärden, både detstörre atten genom
kan störande för och eventuellattvara grannarna genom en gemensam
parkeringsplats verkar emellertid vanligtDet integästerna.upptas av vara

eller andrakunder arbetskamrater, sambandiatt ta emot t.ex.personer,
med arbete bostaden Westerberg Erikssoni 1998.

Slutligen finns det reglerat hyresgästen inte får använda lägenhetenatt
till något ändamål vad den avsedd användas till,än ärannat att utan
hyresvärdens medgivande §.23 Om detta inte efterlevs kan hyresrätten
förverkas fjärde stycket. Avvikelser42 § inte har någon betydelsesom

Ändamåletför värden kan däremot inte åberopas 42 femte stycket.§
med lägenhet kan regleras i hyreskontraktet, kan förändrasävenen men
med tiden värden uttryckligen eller förändradtyst accepterarom en
användning lägenheten Holmqvist 1997.av

Frågan ändamålet med hyreslägenhet förändras hyres-är om en om
Ändamåletarbetar distans hemifrån.på med lägenhet i degästen ären

flesta fall bostad.använda den Om hyresgäst använderävenatt som en
arbetasin lägenhet för kan det alltså ifrågasättas dettaatt permanent om

avvikelseningår i ändamålet. Visserligen kan betydelseutanvara om
enbart används arbetsrum, verksamheten inte ärett av rummen som om

ochstörande för distansarbetet inte sliter på lägen-grannarna om mer
boende. användningenheten vanligt Men får alltså inte ändras iän ett

sådan utsträckning hyresvärden lider direkt form exempelvisiatt men av
ökat slitage lägenheten Synnergren Henriksson 1995.av

finns rättsfallinte många på området. rättsfall frånDet Ett 1920
berörde advokat hadesituationen bostadslägenhet påatt en som en sex

och kök använde två dessa till advokatverksamhetsin ochrum av rum
hade anställda. hade också ganskatvå-tre många klienter på besök,Han

stycken fanntio dag. Domstolen detta han hadeintetrots attca per
lägenheten för ändamål bostad med hänsynnågot tillanvänt änannat som

omfattningen och beskaffenheten advokatverksamheten NJA 1920av s.
581. fall gällde hyresgäst lägenhet enligt kontraktetEtt annat en vars
skulle till kontor och utställning. hadeutnyttjas Hyresgästen tvåsatt upp
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lägenhetenskiljeväggar lägenheten, hyrt del kontor tilli ut en av som
ändrat användandet lägenheten till enbartnågon och därmed avannan

betydelse för hyresvärdenkontor. ansågs dock inte NJADetta vara av
141.1949 s.

har också beslut mål kanBostadsdomstolen tagit i ett som vara av
dagbamsverksamhet lägenhetdet frågan iintresse. Här om en envar
ändamål. Lägenheten bestodskulle avvika från lägenhetens tvåavanses

och arbetade kommunal dagbarnvårdare.och kök, hyresgästen somrum
dagtid hade barn hos sig, vanligtvis mellan ochinnebar honDetta att sex

fasta på det hade bevisatsstycken. Bostadsdomstolen inteåtta tog att att
Ävenmedfört olägenhet för hyresvärden.verksamheten hade någon om

avvikelse från det avseddadagbamsverksamheten skulle utgöraanses en
det alltså alla fall inte visat detmed lägenheten, så iändamålet att varvar

hyresvärden BD 272/1985.betydelse förav
slutsatser dessa beslut, kanför långtgåendedraUtan att av man

ganska mycket för skalldet verkar krävaseventuellt attsäga att man
det avsedda ändamålet,lägenhet till någotha änannatanväntanses en

betydelse för hyresvärden.det skallföreller åtminstone att avvara
länge denarbeta från lägenheten såproblemTroligen det ingetär att som

bostad.användsäven som

Bostadsrättslägenhet

bostads-reglerar användandet1991:614,Bostadsrättslagen BRL, av
för hyres-vad gällertill delReglerna liknarrättslägenheter. stor som
förening-upplåtas helhetfår inte i sinlägenhetlägenheter. En utant.ex.

delvis upplåta lägenheten,enbartkap. BRL. Attsamtycke 7 10 §ens
hinderdet dock ingafinnsexempelvis mot.ett rum,

får utomstående inte inrym-hyresrättslägenheterförLiksom personer
bostadsrättsföreningenmedföra fördetta kanlägenheteni menommas
därmed viktigt inteBRL.medlemmar 7 kap. 8 § Detför desseller är att

omfatt-med besök i sådet för sigarbeta bostadeni storvet attom man
bosta-innebära slitage påelleromgivningendet kanning stortstöraatt

den.
det avseddatillanvändas någotheller här får lägenheten änInte annat

avvikelseremellertid enbartFörbudet gällerändamålet. ärsom av avse-
för någondess helhet ellerbostadsrättsföreningen iförvärd betydelse av

Ändamålet bostaden bordemedBRL.7 kap. 6 §dess medlemmar vara
det finnsdiskussion föraskanskall bo den, och återigeniatt omenman

det förarbetsplats. inteOmanvända denmöjlighet permanentatt som
bostadsrätts-oljud eller förformför imed problemsig avgrannarna
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föreningen form slitage, borde det finnas hinder föri inte något attav
distansarbeta från hemmet.

Egen villa

arbetar villa lär rättsligadistansarbetare i inte på någraDe stötasom egen
får arbetsrum villan han eller honproblem. villaägare inrätta iEn ett om

distansarbetet kräver villan byggs kan reglerna i Plan-vill. Om att om
1987:10, bli tillämpliga. det krävsoch bygglagen PBL, Här sägs att

helt eller tillvill använda eller inreda byggnad vissbygglov enmanom
byggnadenändamål det hardel för väsentligen än senastannat som

kap.eller för vilket bygglov har lämnats 8 1 § PBL.tillanvänts

överväganden

ändamålbostadensFörändring av

medförsärskilt vanligt distansarbeteverkar detDet inte är attomsom
eller antal besökande. Därmed bordeform oljudstörningar i ett stortav

fördet kan störandeockså eventuella dilemma,detta att grannarna,vara
hyres-problem finns troligen inte. OmrättsligaNågravägen.vara ur

avvikelsen från lägen-förverka hyresrätten krävsskall kunnagästen att
Ävenför hyresvärden. distans-betydelsehetens ändamål inte är utan om

lägenheten,avvikelse från ändamålet medskulle kunnaarbete envara
betydelse for hyres-den också skulle hatänka sigverkar det svårt attatt

värden.

Särskilt arbetsrum

bostaden tillvanligt speciellt isåDet verkar inte avsättsettatt rumvara
ergonomisktåstadkomma korrektkan förståsarbetsrum. Men enman

nödvändigtarbetsrum hellerarbetsplats ändå. särskilt inteutformad Ett är
på arbetetproblem koncentrera sigför förhindra svårigheter attatt som

för sådana svårig-och fritid, riskenmellan arbeteeller skilja ävenatt om
särskilt arbetsrum.iarbetet inte inrättatheter troligen när är ettär större

eller har familj,bornaturligtvis också påberorDet ensamom man
familjenfall hur mycketliksom i så stör.

bostaden, ispeciellt arbetsrum iändå vilja haMånga tycks ett men
ochtill hemmabaserat arbete,efter möjligheternadag väljer få bostad
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färre bostad efter detta behov. Kanske fram-utformar sin kommerännu
annorlunda vad gäller antalet har särskildatiden att utse personer som

arbetsrum. Dels kanske fler och fler kommer prioritera haatt att ett
efter behov. Delsavskilt arbetsrum hemma och inrätta sin bostad detta

utformade lätt kankanske fler bostäder kommer så de använ-att attvara
distansarbete, alla fall på lång sikt.das till i

sådan utveckling det inte finns någonNågot ärmotsäger attsom en
för hemmet; olika har olika behovperfekt utformning arbete i personer

livsstil. väljer därmed också olikaberoende på exempelvis kön och De
kommuner har gjortlösningar för bostaden de arbetar. I vissai manvar

lägenheter anpassade förförsök med erbjuda invånarna äratt som
dock inneburit lägenheternadistansarbete. anpassning har inteDenna att

tekniskahar i stället påhar utformats på något Vis. Man satsatnytt
villor byggtsISDN-anslutning. har emellertidförutsättningar I USAsom

hemmakontor ochmöjlighet tillmed flexiblare planlösningar som ger
telekommunikationsutrustning m.m.

Arbetsmiljön

ergonomiskt korrektutforma arbetsplatsen påalltid lättinteDet ettär att
arbets-förlagd till enskiltbåde arbetsplatsengällerDetta ärsätt. när ett

kanexempelvis hallen eller köket. Många gångeroch den finns inärrum
med diskuterasordna tillräckligt Dettadet svårt nänna-utrymme.attvara

för arbetsmiljön beskrivs.arbetsgivarensavsnitt 4.3, däri ansvarre
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Distansarbete för funktionshindrade6

och vid rehabilitering

Funktionshindrade distansarbete6.1 och

Kombinationen teknik och arbetsformer kan de funktions-hind-nyany ge
rade ökade möjligheter till arbete, distansarbete. Tackt.ex. genom vare

på funktionshindersatsningen IT i arbetslivet kan bli mindre arbets-ett ett
handikapp vissa yrken.inom

IT-program för funktionshindrade. VidareVi redovisar olika länders
bådenågraredovisas forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och

försökerEU där med hjälp IT dels skapa arbets-tilI-inom man av nya
påmed funktionshinder arbetsmarknaden.fällen, dels integrera personer

Mångahaft betydelse för funktionshindrade.Dessa projekt har stor
fåttprojekt har sedan arbete. Utredningen detdeltagit i dessasom anser

så denna projekt kan fortsätta iviktigt avsätts att typatt resurser av
framtiden möjligheterna med distansarbete uppmärksammas i deoch att

stånd. också påtill Vi pekar distansutbildningenssatsningar kommersom
eftersom funktionshinderbetydelse i detta sammanhang, medpersoner

svårtofta har delta i traditionell utbildning.att

med funktionshinder ochfinns 1,2 miljoner iI Sverige personerca
Enligt statistiken femtedel befolk-miljoner.Europa 50 är ca en avca

befolkningenår funktionshindrad. Liksom i övrigtningen 16-64 är
kvinnor och lika Sysselsättnings-andelen funktionshindrade män stor.

ungefär jämfört medgraden för funktionshindrade 50 70är procent ca
de funktionshindrade ungefär tvåför befolkningen i övrigt. Av ärprocent

och fem har astrna/allergi.fem rörelsehindrade en avav
åldernarbetskraftsundersökning från visar iSCB:s 1996 12att procent

arbets-de har funktionshinder också16-64 är ettatt ett somuppgav
funktionshinder nödvändigtvishinder. innebär inteDet utgör ettatt ett

arbetshandikapp.
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Med funktionshinder varaktig fysisk, medicinsk eller psykiskavses en
nedsättning kan medföra begränsningar deti dagliga livet. kanDensom
ha varit medfödd eller uppstått sjukdom, olycka ellersenare genom
arbetsskada. Gruppen med andra 0rd vid, och definitionenär stämmer

med den i standardregler.FN:söverens
Med arbetshandikappad arbetstagare eller arbetssökandeavses som
fysiska, psykiska eller socialmedicinska skäl har nedsatt arbets-av

förmåga och därför behöver särskilt förstöd få och/eller behållaatt ett
arbete.

betänkandetI utgår utredningen från det vidare begreppet funktions-
hindrad med vedertagetöverensstämmer synsätt.som

arbeta på distans kanAtt värld för dessa människor.öppna en ny
Många kan få meningsfullt liv de får möjligheten från sinett attmer om
bostad arbeta, kommunicera med andra via teknik, få kunskaperny nya
och utveckla kreativitet.sin

Regelverk

FN:s standardregler

standardregler jämlikhet och delaktighet för människorFN:s medom
funktionsnedsättning förslag till hur land kan undanröja hinder förettger
funktionshindrade och därmed skapa tillgängligtettpersoner mer sam-
hälle.

EU

Ministerrådet resolutionhar antagit bygger på förslag frånetten som
kommissionen lika möjligheter för funktionshindradeom personer.
Resolutionen bygger på standardregler och tanken bl.a. handi-FN:s är att
kappfrågoma skall införlivas i gemenskapens politik, mainstreaming,
och behandlas åtskilt från det politiska arbetet.inte gängse

Amsterdamfordraget från innehåller för första kapitel1997 gången ett
förhållandenasysselsättning och på arbetsmarknaden. Enligt det skallom

medlemsländerna samarbeta för utveckla för flera arbets-strategiatt en
tillfällen. led samarbetet skall ländernaSom i utarbeta nationellaett
handlingsplaner med förslag till sysselsättningsåtgärder. förInom ramen

KOM 96 406.
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förslaglika möjligheter för alla innefattasjämställdhetspolitiken- även-
antalet anställda med funktionshinder. Planernatill åtgärder för ökaatt

kontinuerligt.följs och diskuterasupp

Sverige

för jämlika vill-övergripande mål delaktighet alla påharSverige ett om
inflytande, till-självbestämmande ochkor. från principerDet utgår om

helhetssyn och kontinuitet.gänglighet, delaktighet,
funktionshinder. delför med EnAll lagstiftning gäller även personer

långtgående skydd för funktions-medhar bestämmelserlagar mer
där det stadgasanställningsskyddslagengäller 23 § ihindrade. Det t.ex.

och på grund däravnedsatt arbetsförmågaarbetstagare haratt somsom
skeskall, det kanhos arbetsgivarensärskild sysselsättningberetts om

till fortsatt arbete oberoendefå företrädeallvarliga olägenheter,utan av
turordningen.

åtgärder främjande-anställningsfrämjandel974:13 vissaLagen om
för främja anställ-bestämmelser åtgärderbl.a.lagen innehåller attom

arbetsmiljölagen ocharbetsförmåga.med nedsatt Iarbetstagarening av
arbetsgivarensbestämmelserförsäkring finnsallmänlagen ansvaromom

och rehabilitering.arbetsanpassningdet gällerbl.a. när
funktions-förbjuder diskrimineringfinnslagförslagEtt avnu som

träda kraftföreslås i1997/ 1998:179.arbetslivet prop. Lagenhindrade i
den april 1999.1

med allmännaantal föreskrifterArbetarskyddsstyrelsen har ettgett ut
Datorstöd arbetslivetfunktionshindrade, bl.a.förhar betydelse iråd som

1994:1.och rehabilitering AFS1986:27 och ArbetsanpassningAFS
underlätta förskallantal förordningarfinnsVidare ett personersom

ekonomiskarbetsmarknaden, bl.a.komma påfunktionshindermed utatt
1991:333gäller förordningtill arbetsgivaren. Detersättning t.ex. om

aktivitetsstöd och förordning1996:1100förordninglönebidrag, om
arbetshjälpmedel.bidrag till1987:409 om

frågorbevakarstatlig myndighetHandikappombudsmannen är somen
Frågorrättigheter och intressen.funktionshindraderör personerssom

råd-allmännaHandikappombudsmannensdel iingårkring IT som en
och utredande funktioner.granskandeupplysande,givande,
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i arbetslivetIT

funktionshindradeFör många har IT betydelse i arbetslivet. Mångastor
funktionshindrade kan tack tekniken självständigt sköta arbete.ettvare
Rörelsehindrade och synskadade de hittills haftär IT.störst nyttasom av

ökade IT-användningenDen har skapat arbetsuppgifter ochäven nya
yrken, vilket möjlighetergivit för funktionshindrade kannya som
använda dator.

Genom satsningen kanpå IT rörelsehinder bli mindre arbets-ett ett
handikapp inom vissa yrken. IT-samhälletMen innebär samtidigt risker
för andra ställas utanför arbetsmarknaden,att t.ex.grupper personer som
har svårt kommunicera, fatta beslut eller hantera infonnation. Detatt är
viktigt hinder på arbetsmarknaden byggsinte in på grund IT.att nya av

Tillgängligheten aspekt betonas samtligai IT-program.är en som
Personlig snabbservice i takt IT-baserade bankauto-tjänster-ersätts av

trafikinformation Den tekniken måste därför till-mater, etc. görasnya
gänglig och användbar för alla. Handikappombudsmannen har föreslagit

utarbetaregeringen standarder gälla från år exempel1999. Ett påatt att
tillgänglighet all samhällsinformation på skall ha fil medInternetär att en
enbart för synskadade skall kunna del informationen.text att ta av

telematikzflesta oU-projekt med för funktionshindradeDe F och äldre
handlar de funktionshindrade med hjälp skall få bättreITattom av en
livskvalitet och bör tillgänglig för alla. finnsIT någraDetgörasatt ensta-
ka projekt inriktade distansarbete ochpå funktionshindrade. Detärsom
finns funktionshindermed älva tilltagit initiativetäven attpersoner som
arbeta på distans.

Distansarbete kan skapa möjligheter för funktionshindrade. Bland
kan projektarbete eller begränsat uppdrag innebära det blirannat ett ett att

arbeta i sin takt. Arbetet skulle då, förutom hosaccepterat attmer egen
arbetsgivaren, kunna ske hemmet elleri i kontorslokal delas meden som
andra.

Handlingsprogram ITom

År 1996 uppdrog regeringen åt Handikappinstitutet, i samråd medatt
berörda utarbeta förslag till handlingsprogram för funk-ITettorgan, om

äldre3.tionshindrade Syftetoch med utarbetaIT-programmet är att
förslag till för främjaåtgärder användningen informationsteknikatt av

2 samlingsbegrepp telekommunikationför och informationsteknik.
3 Handlingsprogram, utvecklingsprojekt såvälomfattar i regel funktions-m.m.

hindrade äldre.som
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bland äldre och funktionshindrade. bl.a. inriktat ökaProgrammet påär att
medvetenheten betydelsen öka tillgängligheten för dessaIT, attom av

och försöksverksamhet.på utbildning I nämnssamt programmetgrupper
fördistansarbete funktionshindrade.inget om

Regeringen har ställt sig bakom åtgärdsprogrammet och attavser
med miljoner kronor under treårsperiod. Medlenbidra 60 insat-en avser

funktionshindrade, och följande kommerriktade områdentre attmotser
stödjas:

försöksverksamhet för stimulera funk-utbildningssatsning ochEn att0
tionshindrades kunskap och användning IT.om av

for stödja projekt skall bidra tillbrett upplagtEtt attprogram som0
och förnyelse IT-användningen olika samhälls-utveckling inomav

sektorer.
informationskampanj för öka medvetenheten betydelsenEn att om av0

främstför funktionshindrade och äldre. Målgruppen besluts-IT år
också allmänhet.fattare men

Handikapporganisationernas IT-program

frågansystematiskt har behandlat hurfå handikappförbundDet är som
IT-produkter ochskall få bättre tillgång till -tjänster.den gruppenegna

krav riktade till samhället ochfram medförbund har tagitTre program
Använd-förbund har utarbetat intern IT-strategi.näringslivet. Flera en

förbund använder flitigt,förbunden. Vissa ITvarierar inomningen ITav
Dövblinda, driver databasen och kon-Föreningen Sverigest.ex. som

förbund uttrycker mycketTräffpunkt flestaferenssystemet 44. De en
möjligheter stärka sintill och pekar på individensattitydpositiv IT att

social gemenskapfå tillgång till information, ökadmedborgarroll samt
arbetslivet.och möjligheter inya

produkter ochbetonar det viktigtHandikapporganisationema är attatt
funktionshindradesutformas efter äldres ochIT-områdettjänster på

alla. Synskadades riks-tillgängligheten blir lika förförutsättningar så att
förbjuder IT-tillämpningarvill ha lagstiftningförbund t.ex. somsomen

tillgänglig-synskadade ett internationellt godkäntanvändasinte kan av
produkten/tj föreslås.hetsmärke på änsten

distansarbetefinns ingetdeI IT-program nämns om som ensom
för de funktionshindrade.möjlighet
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Europas för funktionshindradeIT-program

fåDet europeiska länder har nationelltär förITettsom program om
funktionshindrade. Nationella utvecklingsinsatser tycks i många länder
ha fallit tillbaka takt medi EU:s ökat, främstatt engagemang genom
TIDE-programmetf

Danmark det enda land har framlagt genomarbetatär ettsom program
för och funktionshindrade.IT Rapporten, utarbetats uppdragpåsom av

innehåller förslag tillregeringen, för IT-utvecklingen iett program
Danmark och betonar behovet förutnyttja IT stödja de iatt att svaga
samhället. föreslås bl.a.I handlingsplan för ITprogrammet att en egen
och funktionshindrade skall utarbetas. Andra förslag inforrna-är t.ex. att

och tillhandahålls den offentligation tjänster sektorn börsom av vara
för elektronisktillgängliga alla, och kommunikation mellan medbor-att

offentliga skall främjasoch instanser speciellt för funktionshindrade.gare
Distansarbete med elektronisk kommunikation skall stimuleras så att
funktionshindrade kan integreras i arbetslivet. Handikapptillgänglighet

IT-produktutvecklingenbör beaktas i och speciallösningar bör längrepå
allasikt designersättas av en som passar grupper.

Vidare innehåller planen några konkreta förslag till lösningar, bl.a.
riskerkartläggning möjligheter och med distansarbete för funktions-av

hindrade.
framSpanien har nyligen tagit nationellt forsknings- ochett nytt
för funktionshindradeutvecklingsprogram för teknik och äldre. Telefon-

betydandebolaget Telefonica driver utvecklings- och försöksverksamhet
telematik för funktionshindrade.med

finns nationell samordning tvärdepartementaltPortugalI ettgenomen
har mycket för bildtelefonerrehabiliteringssekretariat. gjortHär attman

olika handikappgrupper.skall kunna användas av
frånnorsk utredningsrapport januari talar för1996 regeringenI en

fårförsta funktionshindrade möjligheter med dengången att nyaom nya
offentliga främjatekniken. bl.a. myndigheter börI sägsrapporten att

arbetet för ökad tillgänglighet standardlösningar. IT böröppnagenom
tillgänglig för allagöras grupper.

EU-länder saknas nationellt för och funktions-övrigaI ITprogram
hindrade.

l Disabled and ElderlyTechnology Initiative for people.TIDE
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möjlighet till arbeteIT-utbildning en-

leda till ökadehjälp datorer, och detta kanmedfler arbeten skerAllt av
funktionshinder. kan ochmed iarbete för Demöjligheter till personer

efter talang ochutbildning och yrketekniken väljamed den mernya
möjlighet få till-Funktionshindrade har ocksåtidigare.intresse attän nu

samhällsinformation.till allgång
funktionshindradedelkan förDistansarbete väg ut urvara enen

ändåIT-tekniken kan de arbeta hemmaMedisolering.social varamen
gemenskap.del störreenav

försöker delsmed hjälpprojekt där ITnågrabeskrivsNedan man av
funktionshindrade arbets-pådels integreraarbetstillfällen,skapa nya

marknaden.

projektochSvenska program

ConnectEuro

föranvändandetvill utveckla ITprojekt män-EuroConnect är ett avsom
universitetmellanProjektet samarbetefunktionshinder.medniskor är ett

Storbritannien.Frankrike och DetEU-länder, bl.a. starta-högskolor ioch
med EuroConnect6-medel. Syftetmed Mål äroch finansieras attde 1996

ochfunktionshindermänniskor medhjälpmedel för attutveckla IT som
kanskemänniskor, ellerinnehåll till dessa attoch dessIT snarareanpassa

Målet bl.a.funktionshindrade med hjälp IT. ärför de attvärldenöppna av
utbilda och arbetasigfunktionshindrade kunnadeförunderlätta att

därmed bli kon-ochpåkoppla sig Internethemma att meruppgenom
arbetsmarknaden.helakurrenskraftiga på

ArcticKonsult

samarbete med EuroConnect,ArcticKonsult, iförsökerlänNorrbottensI
och arbets-funktionshindradeförintresseföreningekonomiskbildaatt en

funktionshindradeså mångaprojektetSyftet medskadade. är att som
på datanätet.information läggsdendelmöjligt skall kurma utta somav

och data-nätverkIT-tekniken byggamed hjälpförsökerMan att uppav
medochfunktionshindrademedfå kontaktolika attpåbaser, sättatt

deMåletkooperativ.bildaskapas ärkontakter atthjälp de ettsomav
huridéeroch framskall medverkafunktionshindrade föreningeni ta om
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funktionshindrade skall få arbete, sälja IT-relaterade tjänstert.ex. som
informationsmäklare, informationskoordinator eller kontorstj änster m.m.

AmuGruppen Hadar

AmuGruppen Hadar företag där utbildning förär funktionshindradeett är
central del omfattandei verksamhet kompletteras med medie-en en som

produktion, rehabiliteringstjänster och utvecklingsarbete. Målet är att
främja integrationen funktionshindrade i utbildning, arbetsliv och iav
samhället. Tyngdpunkten ligger på kombinationen teknik ochny ny
metod.

J0bCentre utvecklingsprojekt inom Hadar bedrevsett inomvar som
för EU:s gemenskapsinitiativ Employment delfinansieradesochramen av

Arbetsmarknadsverket. Projektet påbörjades år 1995 och pågick drygti
två år. Målet med innovativa metoder försöka öka funktionshind-attvar
rades möjligheter med teknik och stödåtgärder integreras arbets-att påny
marknaden. Delaktiviteter jobbmäkleri, j obbobservatorium, startavar
eget-stöd och nätverk för distansarbete.

förInom nätverket för distansarbete fann dels svårigheterramen man
få kontakt med distansarbetare, dels det fannsatt inte något intresseatt

för nätverk grundat enbart på funktionshindrad.ett Man villeatt man var
hellre ha nätverk med inom yrke eller iett personer samma samma
bransch eller med andra intressen.gemensamma

få,För de endast fyra deltog i projektet J0bCentrepersoner, som
fungerade distansarbetet mycket bra.

farhåga,En många har påtalat, risken för isolering vidär attsom
distansarbete skulle för funktionshindrade för andra.större Häränvara

detsäger Personerna projekteti hade bl.a.att tvärtom.man snarare var
bättre kontakt med och tid för familj en.

fannDäremot den tekniska hjälpen viktig. arbetarDeattman var som
med sådan hjälp blir del det sociala nätverket och kanatt mångage en av
gånger fylla behovet "korridorsnack" eller kafferaster. Ofta kan detav
också bli fråga lösa problem relaterade till arbetsuppgiften.att ärom som

elemusketörernaT

Edu Euro AB erbjuder företag och organisationer delta i IT-utveck-att
lingsprojekt med transnationell samverkan. IT naturlig del i verk-är en
samheten och efter utnyttja de möjlighetersträvar kommuni-attman som
kationsteknik och interaktiva medier ger.
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riktarEduMål 3-projekt inom Euro ABTelemusketörema är ett som
Syftetfunktionshinder.medlångtidsarbetslösa ärtill attsig personer

ochdeltagarnaarbetsmetod ochdistansarbeteanvända att nygesom
deltagare, och deomfattarProjektet 20användbar kompetens. utrustas

användade lär sigtelekommunikationsutrustningdatorer ochmed som
redovis-ekonomi,arbetsuppgifterExempel pådistans. ärför arbete på

med minst tioräknardataproduktdesign, Manbokföring, attning, m.m.
skall få jobb.deltagarnaav

Enter

riksförbund ochSynskadadesutbildningsföretag ägsEnter är ett avsom
funktionshindermedutbildatsedan 1989harSamhall. Företaget personer
och utbildninghjälpmedelkompenserandedäryrken"framtidsyrken,i

Tonvikten liggerhandikapp.längre någotfunktionshindret inte ärgör att
informations-bl.a.IT-utbildningar,mängderbjuderochdata, Enterpå en

handel ochelektronisktelemarketing,infonnationskoordinator,mäklare,
till arbete.skall ledadeutbildningarsamtligaförMålet är atteget.starta

efterarbetedeltagarnafår 60frånuppgift EnterEnligt procent avca
utbildningen.

Samhall

för funktions-i SverigearbetsgivarnadeSamhall, störstaär avsom en
Arbetsorganisationendistans.arbetar påanställdahindrade, har inga som

arbetsplatsen. Merpartenpåskall finnasanställdadepräglas avattav
pågårdistansarbete. Däremotheller för ettSamhall intehosjobben passar

arbetstränatillsyftarochhandikappade IT attförprojekt somunga
ske idelvisdettaeventuellt kommeroch attarbetsplatsen,påpersoner

hemmet.

projektochUtländska program

och äldrefunktionshindradeförITutvecklingsinsatsersker rörI EU som
Telematikpro-Telematikprogram.för DGl3zsallt inomframför ramen
funktionshind-Telematik försektorer,14 ärbestårgrammet Varav enav

ElderlyandDisabledforInitiativeTechnologyoch äldre, TIDE,rade
området.forskning inomtillfördelatsharmiljarder kronor23People. Ca

funk-fördistansarbetehandlarforskningsprojektdessafåtalEtt omav
tionshindrade.
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T WIN-projektet

TWIN-projektets delprojekt inom Telematikprogrammet.är ett Det utgår
från erfarenheter distansarbete för funktionshindrade i fem europeiskaav
länder: Finland, Grekland, Irland, Italien och Skottland. Från ochvart ett

länderna har eller flera telecenter deltagit i projektet.ettav
Projektet belyser hur telecenter i olika länder kan samverka. kanDet

handla tekniska lösningar, problem med marknadsföring och hittaattom
arbetstillfällen. förlängningenI hoppas projektet skall skapaattman nya
arbetstillfällen.

Projektet betraktar telecenter i huvudsak plats där denett som en som
arbetar hemma kan få hjälp olika slag. Det också samlingsplats.ärav en

del,En alla,inte distansarbetare inom projektet arbetar hemma.men
På telecentema de distansarbetande möjlighet till utbildningger man

och träning, hjälp med marknadsföring Centema har också all-m.m. en
stödfunktion; bl.a. fungerar de rehabiliterandemän i syfte med psykolo-

giskt stöd.
I Finland finns två telecenter deltagit i TWIN-projektet ochsom

specialiserade på tjänster för funktionshindradeär och påsom att
främja projekt för distansarbete. Det har inriktat sig påcentret attena
förbättra distansarbetarnas kompetens och förmåga utbildning och
arbetsträning förstärka och utöka antalet tjänster kan erbjudasatt som

tekniskt stöd till distansarbetama. huvudsakligasamt att De aktivi-ge
vid förutom administration marknadsföring,teterna är, fakture-centret

ring, sälja tjänster, hantera uppdrag, dela uppgifter till distans-att: ut
arbetama, övervaka arbetet, tekniskt och stödannat etc.ge

Distansarbetama åtta harpersoner arbetat företagare,som egna men
har alltså fått viss handledning från centret.

Erfarenheterna från telecentret Finlandi visar det lång ochäratt en
mödosam hitta struktur både datorbaserad, lönsam,att ärprocess en som
konkurrenskraftig och passande. Distansarbetama behöver kontinuerlig
utbildning och träning för underhålla kompetens.sin viktigtDetatt är
med god kommunikation med distansarbetama. Behovet etten av
distansarbetscenter för funktionshindrade, säljande och organisa-som en
torisk enhet, framstår mycket klart. Centret fungerar vilketsom som

företag helst har sina specialiteter.annat som men egna
andraDet telecentret har funktionshindrade byggt på egetupp

initiativ. Projektet syftar till främja arbetstillfällen för funktionshind-att
rade distansarbete. Gruppen består elva funktionshindrade ochgenom av

icke funktionshindrad. börjadeDe med utbilda sig till distans-atten
Åboområdet.arbetare, och marknadsför sina tjänster inu

5 TWIN Teleworking for the Impaired Networked Centres Evaluation.-
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med projektet. På detGrekland två telecenter iI centretär ena
och alla arbetarrörelsehindradeAlla iarbetar tio ärgruppenpersoner.

sysslarmed datorer och iflesta kan redan arbetahemifrån. De nu
vida-ordbehandling. de kommerbokföring och Menhuvudsak med att

frilansare påuppgifter. arbetaravanceradeför Dereutbilda sig sommer
och har bildat kooperativ.marknadenlokaladen ett

funktionshindrade Härtelecentret arbetardet andraVid tre personer.
idén funk-bygger påfunktionshindrade. Centretickearbetar attäven

plats viaskall ha chans arbeta pådistansarbetaretionshindrade att annan
IT-nätverk.

får till-funktionshindrade så destöd tillIrlandiTelecentret attger
projektetdistansarbete.arbetsmarknad Itill "världensgång genom

bok-med bl.a.IT-områdetarbetar inomdistansarbetare.tolv Deingår
sekreteraruppgifter.föring och

anställahinder förfinnsfunnit det vissaharprojektet attI attman
framför allt arbetsgivarnasgällerdistansarbetare.funktionshindrade Det

de funk-arbetsgivarefunktionshindrade. Många attokunskap trorom
ickesjukadearbetsmoral och äntionshindrade har ärattsämre mer

telekommunikationen ibegränsningar iVidare harfunktionshindrade.
hinder.områden varitvissa ett

handi-någraiItalien startadeskooperativOasis är ett ungaavsom
Måletochföräldrar assistenter.med deras är attkappade tillsammans

funktionshinder inommedförarbetsmöjligheterskapa personerunga
tolv med-hartjänstesektom. Oasisochindustri-områden,olika t.ex. ca

demNågrafunktionshinder.och olikauppgiftermed olikalemmar av
data-service inomerbjuda avanceradkanhar bildat grupp somen

området.

Övriga projekteuropeiska

Telematik-projekt inomytterligare någraTWIN-projektet finnsFörutom
distansarbete. Deochfunktionshindrade störstaberörprogrammet som

syftar tillprojektoch AVISE. Dessa attCOMBATprojekten HYPIT,är
funktionshindrade.distansarbete förtillmöjligheternaöka

fördistansarbeteprojektenstakamindre ochdelpågårVidare omen
nationell nivå i IEuropa.påfunktionshindrade EU stortinom ävensamt

arbetsformerfokuserade på hittaprojektsamtliga typerär attsett avnya
IT-tekniken.hjälp denmedblir möjliga nyaavsom
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Distansarbete för funktionshindrade USA exempeli ett-

The School of The ofBusiness University i har tillsammansTexas Austin
med The Institute for Rehabilitation and Research företagkartlagt 35 som
anställer distansarbetare funktionshinder.med har ocksåMan samman-
ställt för förriktlinjer arbetsgivare och funktionshindrade Jarrett 1996.

Kartläggningen visar det distansarbetet för funktionshind-att mesta
rade företagi dessa sker inom för projekt där ickestörre ävenramen- -
funktionshindrade distansarbetar.

framkommer flestaVidare de projekt distansarbete för funk-att om
tionshindrade främst utgår från arbetsgivarens önskemål och behov.
Arbetsgivaren kan behålla nyckelpersoner och/eller återanställat.ex.
arbetstagare med specialistkompetens. vissa fall kan arbetsgivaren till-I

den funktionshindrades vid särskilda medicinskamötesgå situation, t.ex.
eller personliga förhållanden.

samtliga arbetsgivare har erfarenheter distans-positivaI stort sett av
bl.a. produktiviteten ökat vid distansarbete.arbete. De attanser

förutsättningarna för distansarbete skallArbetsgivama att attanser
lyckas för funktionshindrade för icke funktionshindra-desammaär som

funktionshindrade hjälpmedelde, förutom de behöver tekniskaatt mer
för vid distansarbete för funktions-och risken isolering är störreatt

motverka detta har företagen fram både kort- ochhindrade. tagitFör att
långsiktiga handlingsprogram.

funktionshindrade har distansarbetet de allra flesta fallde i varitFör
arbetsgivarna distansarbete möjlighetlyckat. majoritetEn av ser som en
med funktionshinder.anställa arbetstagareatt

distansarbete och funktionshindradeErfarenheter av

hundratal projekt forsk-Enligt Handikappinstitutet pågår i Sverige ett om
det få projekt inriktadeoch utvecklingning IT. Däremot är ärsomav

Erfarenheterna distansarbete fördistansarbete samband medi IT. av
begränsade. både Hadar ochfunktionshindrade därför Enligt Euro-är

distansarbete tillhar de flesta varit inblandade i projektConnect omsom
del Isoleringen har mindre problemövervägande varit positiva. varit ett

betonar dock det Viktigt med teknisk hjälp.trodde. Man ärän attman
kan lite motsägelsefullt, eftersom den tekniska hjälpen iblandDetta vara

fått fungera allmän problemlösare och haft social funktion.även som en
Under föreläsningar hölls Spanien 1996 diskuteradeserie isomen

Oborneö innebär för samhället.distansarbete och vad det individen och

6 psykologi vid WalesDavid Obome, professor i University of i Swansea.



och vid rehabilitering 179funktionshindradeDistansarbete förSOU 1998:115

funktionshindermedmänniskordistansarbeteOborne poängterar att ger
teknis-idéer ochformer, lösningar,möjlighet till arbetestörre genom nya

vid distansarbete ioch möjligheterhinderka verktyg. stortHan attmenar
andra. viktigafunktionshindrade för Detför är rättdesammaär som

klara distans-enskilde skallför denutbildningochteknik rätt att av
alternativ förgrannskapscentralerföreslårOborne attarbetet. ettsom

eventuell isolering.bryta
funktionshindradefördistansarbete kanmöjligheterdeTrots gesom

pilotprojekt harantallångsam. Ettvaritutvecklingen i Europahar
haftde har svårtl990-talen,ochunder 1980-genomförts attmen

funk-det bl.a. påektet berorfrån TWIN-projerfarenheterEnligtöverleva.
ochmedvetenhet, motivationbrist påoch arbetsgivarestionshindrades

med funktions-distansarbetarehuvudproblem förpolicyskrivningar. Ett
ochmarknadsföra kunskapersinaföretagarehinder är attär egnasom

utföraförmågaokunnighet sinockså attförtjänsten De möter stor omen
funktionshindrade.ickeeffektivtlika bra ocharbeteett som

distansarbetepåHandikapporganisationeras syn

kan konstaterashandikapporganisationertill någrarundringningEfter en
distans-tillmöjligheternamycket påfunderat såharhittills intedeatt

dis-skrivetheller någotfinnsfunktionshindrade. inteDetförarbete om
uppfattningenallmännaDen ärorganisationemastansarbete i program.

funk-ochmycket viktigarbetsplatsenpå attsociala situationen ärdenatt
funktions-ickedistansarbetevidisoleradeblir äntionshindrade mer

hindrade.
ochdistansarbetetillpositivaorganisationernaMånga är nyaserav

det relativtså längearbetsform. Men är nyttmed dennamöjligheter än
händer.vadochvilloch vänta somseman

påarbetarmedarbetareenstakafinnsorganisationerVid några som
distans-funktionshindrade. Desjälvaombudsmän ärdistans. Det är som

lokalför-mednärkontakthaför demviktigtför detbl.a.arbetar attäratt
i regionen.eningama

arbetsledarendet viktigtHandikapporganisationema är attattuppger
självaDistansarbetarnaarbetsuppgifter.hardistansarbetamatill attser

arbets-arbete i hemmet. Enisolering vidrisk förfinnsdetupplever att en
tillräckligharsjälvgående,individenkrävsdet ärledare ansåg attatt

Medarbetarnastruktur arbetet.och har iarbetsuppgifternaförkompetens
gällervad IT.barakompetens, inteöka sinhela tidenbehöver
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bildDenna bekräftas sammanställning Handikappförbun-av en som
dens samarbetsorgan utifrångjort enkätundersökning till medlems-en
förbund och länsorganisationer7

överväganden

Som tidigare ungefärnämnts med funktionshinderär varannan person
arbetslös. Denna har i allmänhet lägre utbildning. Många gångergrupp
disldimineras de funktionshindrade på grund fördomar och okunskap.av

delEn arbetsgivare de funktionshindrade inte åstadkommertror t.ex. att
lika bra arbetsresultat icke funktionshindrade, de oftareett att ärsom

sjuka arbetsgivaren får merkostnad anställasamt dem.att atten genom
Kombinationen teknik och arbetsfonner de funktionshind-ny nya ger

rade möjligheter, arbeta hemifrån. Distansarbete arbets-t.ex. att ärnya en
form kan bra för reumatiker, rörelsehindrade, svåra allergikersom vara
och med svåra psykiska handikapp. Många dessapersoner av personer
behöver långa starttider sedan dessutom bege sig till arbetsplatsatt en-
kan upplevas hinder. Att arbeta hemma kan de upplevaett stortsom som
"att få arbeta på villkor andra människor". kanIngen t.ex.samma som se
hur e-brev skrivet- för hand eller med tårna. detär Däremot viktigtett är

de funktionshindrade får möjlighet använda den tekniken.att att nya
I Sverige pågår antal förprojekt integrera de funktionshindradeett att

på arbetsmarknaden. skerDet utbildning, främst inom ochIT,genom
anpassning arbetsplatser. Utredningen det viktigt attav anser resurser av-

så denna projekt kan fortsätta framtiden.sätts iatt typ av
detNär gäller utbildning kan distansutbildning möjlighet förvara en

funktionshindrade sig in på arbetsmarknaden. Distansutbildnings-att ta
kommittén framhåller i betänkandesitt Flexibel utbildning på distans
SOU 1998:84 med funktionshinder prioriteradatt utgörpersoner en

i detta sammanhang, eftersom de ofta har särskilda svårigheter attgrupp
delta i traditionell utbildning.

Regeringen har antagit Handikappinstitutets förslag till åtgärds-pro-
och genomförandet har påbörjats. Utredningenprogrammetgram, av

detta positivt vill ändå uppmärksamma distansarbetetsärattanser men
möjligheter i de kommersatsningar till stånd.som

7 Arbete och funktionshinder byggd på enkät besvaratsrapporten en som av-
medlemsförbunden och länsorganisationerna. En skrift från handikappför-
bunden. 1998.
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och rehabiliteringArbetsanpassning6.2

arbetsanpassningmöjlighet viddistansarbetebehandlarAvsnittet som en
svårt förflyttahar attkan gällarehabilitering. Det t.ex.och sompersoner

då få arbetsanpassadkanfrån arbetsplatsen. Detillsig hemmet en
kanförsvagande sjukdomarmedbostaden. Personer t.ex.arbetsplats i

gådå orkar till eller vistasperioder de inteunderdistansarbeteerbjudas
alternativ attmed distansarbete ett ärpå Fördelenarbetsplats. somen

tillbaka till arbetet.kommamänniskor fortare kan
Även möjlighet till dettaharliteni dag endastdet är grupp somenom

tidigutredningen viktenarbetsuppgifterna, betonarpå grund sam-avav
försäkringskassa.arbetsgivare ochmellan bl.a.verkan

ochdistansarbetemöjligheten tillviktigt attdetUtredningen anser
uppmärksammasdessakombinationellerdistansutbildningäven aven

rehabilitering.ocharbetsanpassningvid

förebygga,verksamhet.entydig BegreppRehabilitering ingenär som
sammanhangolikaanvänds i mångarehabiliteraocharbetsanpassa av

innebär åtgär-förebyggainnebörd.med olika Attoftaaktörer ochmånga
skadaeller isjukdommänniskor drabbasförhindraskallder att avsom

arbetsförhållandenaförändraråtgärderinnebärarbetet. Att somanpassa
arbetets lcrav.förhållande tilloch behov iförutsättningarindividensefter

han ellerindividen såstärkaåtgärder förinnebärRehabilitering attatt
försörja sigförutsättningaroch sinaarbetsförmågaåterfår sinhon att

förvärvsarbete.genom
arbets-allt från anpassninginnebäraRehabiliteringsåtgärder kan av

psykiskadenoch förändringfrågorarbetsorganisatoriskatillredskap av
arbetsmiljön.socialaoch

rehabiliteringmöjlighet tillDistansarbete en-

aktivaocharbetslivet förebyggsfrånutslagningenviktigt attDet är att
arbets-med nedsattmöjligt förför detvidtasåtgärder göraatt personer

arbetslivet.och kvar iiförmåga komma in stannaatt
möjligtdet så långtarbetslivet börMålsättningen inom att somvara

pensionsåldem.normalaarbete till denkvar iskall att vara
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För har den arbete de kan arbeta hemma kantyp attpersoner som av
distansarbete möjlighet till både arbetsanpassning och rehabili-vara en
tering. Detta gäller har för rehabiliteringen.oavsett ansvaretvem som

funktionshindradEn har besvär sig till och frånatt taperson, som
arbetet, kan få hjälp med anpassad arbetsplats i hemmett.ex. ochen
arbeta bostadeni några dagar i veckan.

En sjukskriven längre tid kanär kanske börja arbetaperson som en
Ärhemifrån på deltid för fortare komma tillbaka till arbetslivet.att man

sjukskriven längre period finns risk bli isolerad från arbets-atten en
kamrater och arbetsuppgifter. kanDetta många gånger försvåra återgång-

till arbete. Personer sjukskrivna månaderär har svårareän treen som mer
komma tillbaka till arbetet. Detta skulle kunna motverkasatt attgenom

den sjukskrivne har dator hemma och via den kan hålla kontakt meden
arbetskamrater och få del den infonnation sprids företaget.inomav som

Distansarbete kan bra lösning för med försvagandevara en personer
sjukdomar, aids och under vissa perioder kanske intesom cancer, som
orkar till eller vistas på arbetsplats.en

Även vid triviala sjukskrivningar, brutet ben, kan det kän-t.ex. ettmer
Ävenbättre arbeta hemma. får viss ersättning förattnas om man resor

kan det ibland både fysiskt och psykiskt påfrestande sig tillatt tavara
arbetsplatsen.

Exempel på arbetsanpassning i stället för förtidspension

När kvinna med sjukdomen MS inte längre kunde arbeta kvar påen
fabriksgolvet förtidspension det alternativ läkaren Honvar som gav.
började då lära datasig och fick så småningom andra arbetsuppgifter.

till slutMen blev arbetsresorna för jobbiga, och hon ledigttvungen tavar
dagar i veckan för orka med. Alternativet halv förtids-ett attpar var nu

pension. detta fall föreslogI facket distansarbete, vilket kvinnan ansåg
bra idé. Tillsammans presenterade de idén för försäkringskassan,vara en

betalade förutrustningen hon skulle kunna fortsätta arbeta heltid.attsom
Kvinnan själv IT-arbete henne utmärkt desäger att attpassar men
funktionshindrade sig.måste förta

Ett exempel kvinna fick pisksnärtskada vidannat är en som en en
olycka. Arbetsresoma blev så småningom problem, värken nackeniett
förvärrades eftersom det fannsinte nackstöd i bussar och tunnelbana. Då
uppkom tanken hon skulle kunna arbeta hemma. Kvinnan självatt tog
kontakt med försäkringskassan i samråd med arbetsterapeutsom en
undersökte förutsättningarna för anpassning arbetsplatsen. Försäk-en av

8 Tidskriften Reflex, 4/96.
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skäl förmedicinskabedömt det funnitsdetta fallringskassan har i att en
ligger påoch det intearbetsplats i hemmetanpassad äratt ett ansvar som
veckan.deldistansarbetar hemmaarbetsgivaren. Kvinnan avennu

fyrabehandlat ytterligareunder det åretharSamma senasteterapeut
distansarbetat°.sompersoner

Regelverk

både enligtrehabiliteringochför anpassningansvarigArbetsgivaren är
AFL.allmän försäkringochAML LagenArbetsmiljölagen om

ochorganiserad anpassnings-lämpligtskall ha påArbetsgivaren sätten
förfullgöra sittarbetsstället ochrehabiliteringsverksamhet på ansvar

rehabilite-genomföraförsäkring,allmänlagenenligtrehabilitering om
kap. AFL.223 kap. 2a § AML,ringsutredningar m.m.

arbetsförhållanden tillskyldighetocksåharArbetsgivaren att anpassa
AML.kap. 3 §3särskilda förutsättningararbetstagarensenskildeden

bl.a. inne-bestämmelserinnehållerförsäkringallmänLagen somom
rehabili-anställds behovförskallarbetsgivarebär attatt avensvaraen
effektivförbehövsvidtasåtgärderdeochklarläggstering att ensom

rehabilitering.
bestämmelserl finnsföreskrifter 1994:ArbetarskyddsstyrelsenI om

skall organi-rehabiliteringsverksamhetenocharbetsanpassnings-hur
så tidigtinåtgärderviktigtdet sättsframgårDär är attatt somseras.

olikaförsäkringskassanmedsamråder samtarbetsgivarenmöjligt och att
Vidarerehabiliteringsområdet. ärorganisationer inomochmyndigheter

rehabiliteringsutred-skickar inverkligenarbetsgivarendet viktigt att
fördessutomharArbetsgivarenförsäkringskassan. etttillningar ansvar

rehabiliteringsverk-förmålenutvärderaochföljaregelbundetatt upp
samheten.

arbetsgivarensutredauppgifthaft iharAGRA-utredningen att
därför integårrehabilitering. Vi närmarevidkostnadsansvarochåtgärds-

härhänvisarrehabiliteringsfrågor,gäller utanlagstiftningdenin på som
rehabiliteringsansvarbetänkande ArbetsgivarensAGRA-utredningenstill

1998:104.SOU

9 1/97.Liv-Spegling,Tidskriften
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Försäkringskassan

Försäkringskassan har till uppgift samordna och i vissa lägen initia-att ta
tilltiv rehabiliteringsåtgärder tillsyn rehabiliterings-utövasamt att över

verksamheten 22 kap. § AFL. Rehabilitering5 och rehabiliteringser-
sättning enligt lagen allmän försäkring RFV:s allmänna råd 1991:12om

de riktlinjer försäkringskassoma huvudsakär i använder.som
För rehabiliteringsarbetet skall fungera det viktigt försäk-att är att

ringskassan tidigtpå stadium får kännedom de fall där rehabili-ett om
tering aktuell. därförDet viktigt medär tidig samverkan mellanär en
arbetsgivaren och försäkringskassan.

Efter kontakt med antal försäkringskassor i storstad och påett
landsbygd kan utredningen konstatera distansarbete led iatt ettsom
rehabilitering ovanligt. förekommerDet i enstaka fall och huvudsakär i

det med sjukdomen MS fått arbetsanpassade arbets-år personer som
platser bostaden.i

Enligt kassoma kommer arbetsgivare och arbetstagare oftast överens
direkt sinsemellan, eftersom rehabiliteringsansvaret ligger på arbetsgiva-

Däremot kan försäkringskassan med och diskutera möjlig-t.ex.ren. vara
heten till distansarbete initiativet kommer från arbetstagaren ellerom
arbetsgivaren. Vidare alla fall inte kommer till kassornassäger attman
kännedom.

Kassoma distansarbete kan bra alternativ, påpe-att ettanser vara men
kar det dag mycket liteni har denna möjlighet.äratt en grupp som
Merparten de sjukskrivna har inte arbetsuppgifter datoriserade.ärav som

Ävenflesta fysisktDe sjukskrivna har eller arbeten.tunga monotona om
det har skett förskjutning fler akademikerså och tjänstemänatt ären
sjukskrivna dag, de fortfarande få.i är

överväganden

finns lagstiftningen hindrarDet ingenting i distansarbete ledettsom som
i rehabilitering. står skrivet rehabiliteringDet inte skall ske på arbets-att
platsen, den kan ske på första handI gäller det hittautan ort. att ettannan
alternativ till förtidspension. delFör har problemt.ex.en personer, som

förflytta kan arbetsanpassad platssig, i hemmet lösning.att en vara en
Endast andel deliten människor behöver rehabilitering haren av som

sådana arbetsuppgifter de utföraskan på distans, i framtidenatt men
kommer allt fler använda arbetet.IT iatt

Utredningen betonar vikten tidig samverkan mellan bl.a. arbets-av
givare och försäkringskassan. Vi vill också lyfta fram möjligheten till
distansutbildning. Under rehabiliteringstiden kan distansutbildning och
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/eller distansarbete möjlighet till kompetensutveckling, omskol-vara en
ning etc.

Utredningen det viktigt möjligheten till distansarbete ochattanser
distansutbildning eller kombination dessa uppmärksammasäven en av

rehabilitering.vid arbetsanpassning och
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Distansarbetets effekter på7

transporter

för distansarbete arbetsformen kan leda tillEtt vanligt att ettargument är
går påavsnitt igenom den forskning gjortsminskat resande. l detta som
fråganområdet försöka det teoretiskt och empirisktför besvaraatt om

sådant påståeende.förfinns grunder ett
telekommunikation minskat resande,Resultatet visar att ett menger

pånågon effektFör distansarbete skatotalt ökar transporterna. attsett ge
mångamåste finnsomfattningen distansarbete öka. Men dettrafiken av

många vill distans-vilket inte kan ellerhinder för distansarbete, attgör
fårpåsvårt effekter distansdärför förutsäga vilka arbetearbeta. Det attär

mångapå Området alltjämt obesvaradekomplext medresandet. är
frågor.

påändå troligt arbete distans islutsatsen det attVi drar att är
påeffekt de 25dämpande procentframtiden kommer att ha avcaen

från Framför allt kantill och arbetet.i dag utgör resorresorna som
förflyttningarna i storstäderna,de rutinmässigadistansarbete dämpa

resandetlångpendling däremot inte troligt atti glesbygden. Detliksom är
minska.totalt kommer attsett

alltså förstimulera distansarbete att minskafinnas skälDet kan att
kanOffentliga myndigheter och organisationer t.ex.transportproblemen.

så långt möjligt underlätta distansarbeteregeringen att somuppmanas av
också lTkunskap utvecklingenför sina anställda. Vi behöver om avmer

påverkan på därförtransportbehovet och detta bördess resmönstret;och
SIKA.följas kontinuerligt, exempelvis av

framhållas,med distansarbete, brukarfördelarnaEn är attsomav
till minskat resande.telekommunikation kan bidraanvändningen ettav

telekommunikationstekniken kan människors fysiskaIdén ersättaatt
1800-talet telefonen uppfanns.resande uppstod redan under Dessanär

hjälpaktualitet under 1970-talets oljekris. Med datoremasidéer fick ny
förflytta fysiskttelependla hemifrån istället för sigskulle kunna attman

till och från jobbet.pendla-
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tillmänniskor varje dag pendlar långa sträckor sinaAntalet som
storstadsområdena har under åren ökat och blivitarbeten i ett stort

skullekunde reducera dessaproblem många länder. Omi resor manman
för trafik,och minskade kostnaderfå bättre trañksituationkunna en

tillgängligafaxar och datorer imiljö.och Menenergi är settstorttrots att
Mokhtarian 1997.någonsintrañkköemaöverallt, värre änär

pendlingen ökarochTrafikvolymen

ökat med 30i Sverigeharåren procent.15De transporternasenaste ca
Persontrafiken i Europavägtrafiken.gäller väntashela ökningenNästan

beräknasSvD 1998. åroch 2010 Permellan 1995med 25växa procent
SkåmedalRappuppskattningsvis 1-3medökatrañkvolymen procent

1996.
arbetsmarknaderna harde lokalastuderat hur1997 harNutek

Pend-Utvecklingen entydig.decennierna.under de ärförändrats senaste
lokala arbets-devilket påalltblirlingsregionema större, attsyns

arbetsmarknader ilokalafanns det 187färre. 1970har blivitmarknaderna
de 110.1994Sverige, var

blanddistansarbeteangåendegjortutredningenundersökningdenI
det finnsframkommerbilaga 3storstadsområdenade attpendlare i tre
arbetar iräknas denpendlareSompendlare i Sverige.miljon somca en

arbete ipendlarna har sitt60och bor ikommun procent avannan.enen
hararbetsmarknader. Sedan 1985lokalastorstädemasdenågon treav

de sysselsatta. Itillökat från 21,5 27,5pendlare stor-andelen procent av
omfattan-betydligtpendlingenarbetsmarknaderlokalastädemas är mer
de syssel-pendlar 48arbetsmarknadlokalaStockholmsde. procentI av

arbetsmarknaderlokalaoch MalmösGöteborgspendlingen imedansatta
ligger på 36 procent.

Undermed 000.antalet pendlare 140ökadeoch 1990Mellan 1985
med 000minskade pendlingen 1151990-1993perioden personer.

försvann årenarbetstillfällen700 000berodde påNedgången att ca
samband medökade pendlingen igen imed 1994ochFrån1991-1993.

påantalet pendlare återigenförbättrades. 1996sysselsättningslägetatt var
Och1990.högkonjunkturåretdetnivåungefär trotsextremasomsamma

antaletfärre 1985,450 000sysselsatta 1996antalet änatt varvar
fler.pendlare 000115

mellanutifrån pendlingsströmmararbetsmarknademalokaladedefinierasHär
FoB 70bostadsräkningen 1970framgår Folk- ochkommunerna. Dessa av

ÅRSYS avseende 1994.arbetsmarknadenregisteravseende och SCB:s1970 om
båda åren.har for1995Kommunindelningen använts
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förklaring till denEn ökade pendlingen arbetsmarknaden harär att
blivit allt specialiserad. också framförDet allt högutbildade, ochärmer
inte högutbildademinst falli vissa dagpendlar väldigt långamän, som
sträckor. har flerKvinnor geografiska delarbetsmarknader Detän män.
beror bl.a. kvinnorna dominerarpå inom den offentliga sektorn ochatt

näringslivet. offentligainom sektorns arbetsplatser,Den främstmännen
förvaltninginom primärkommunal och landsting, spridda förhållande-är

vis jämnt mellan kommunerna. kvinnorna kan arbetaDetta gör att
hemmet Ams-tidningen våren 1997.närmare än männen.

substitut för ellerTelekommunikation komplementett-
till resandet

empiriska grunder för påståendetFinns det teoretiska och distans-att
arbete energi i persontransportersparar

ochde teoretiska empiriska studierna sambandetMerparten av om
mellan arbete distans och har fokuserat på substitutionseffekten,på resor

arbete på distans har eller drastiskt redu-dvs. vilka möjligheter ersätta,att
till och från arbetet. telekommunikationfysiska Kantransportercera,

för resandet eller telekommunikationenfungera substitut utgör ettettsom
Substitutionseffekten innebär ökad tele-komplement till transporter att

uppmärksam-leder till minskat resande. har ocksåkommunikation Man
effekt, benämns genereringseffekten, och inne-omvändmat somsomen

fråntelekommunikation medför ökat resande. utgårbär ökad Häratt man
mellan de kommunika-finns kompletterande relation tvådetatt en

tionsformema. Skåmedal 1996Rapp

påsubstitutionseffekter arbetsresor ochUppskattade
trafikstockningar

det reguljäraArbetsresor den form uppvisar imönstretär mestav resor som
uppgick deras andel det totala resandet tillurbana områden. USA 30I av

deltelekommunikationens möjligheter minska1977. Kanprocent en av
trafiksystemets problem enkelt och ofta räkneexempel påEtt använt

från ochSubstitutionseffekten utgår arbetsresa mindreatt en per person
med minskning arbetsresandet.vecka liktydigt 20-procentigär en av

praktiskt exempel på substitutionseffektens möjligheter minskaEtt att
med vidtogstrafikproblemen i samband OS i Angeles 1984Losär att

trafikreduktion med leddeåtgärder ledde till i sin7 Dettaprocent.ensom
Äventill bilköerna minskade med hela 60 måttligprocent.tur att en
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trafiksystemen ochminskning trafiken kan alltså lösa upp knutar ii
Johanson 1995.därmed öka framkomligheten. Engstömavsevärt
helt kunna eliminerastrafikträngseln skulle praktisktochKöema taget

dagaranställda kunde arbeta på distansendast de7 ettprocent paravom
europeiska huvudstads-trañkflödena deanalyser iveckan. visari Det av

Forsebäck 1997.Madrid.London, Paris ochregionerna
resandetkonsekvenser på iframtidastudie IT-pendlingensI omen

skulle kunnaarbetspendlingenmedräknarStockholmsregionen attman
arbets-från 30-40utgårmed Manminska 25-30 procentattprocent. av

utförasdelvis kan påhelt ellerhar arbetenkraften i dagi regionen som
tänkasframtiden kan dessa yrkenarbetsplatsen.fasta Iplats denänannan

framtidenarbetslivet iantagitVidare hartill 40-50 attväxa procent. man
Stock-Stockholms stadvanlig.IT-pendling blirorganiseras så att

landsting 1995.holms läns

Genereringseffekten

substitu-utgångspunkt imedgjortsochberäkningarDe somprognoser
minskatelekommunikation kangenomgåendetionsteorin visar att resan-

telekommunikation ocherfarenhetentalardenna uppfattningdet. Mot att
resandet,bredare påvarandra.till Serkomplementäraresande är man

kunnatminskning intehar någonarbetsresor,enbart till ännudvs. inte
iakttas.

vidga kontaktytornamöjligtdetTelekommunikationer gör att avse-
ökar.relationer Manantalet möjligaochinvolverasflerVärt; personer

lederellerkontakt".kontakt föder Förrverkligenkan säga att senare
telekommunikationerBådemåsteockså tillkontakterdessa att resa.man

ömsesidigtbåda kontaktytornaoch deomfattning, ärresandet ioch växer
Johanson 1995.genererande. Engstöm

arbetsresandeminskardistansarbetareFå sitt

det bara 20ULF-undersökningen 1995distansarbetama i procentAv var
framstårförfattarnaarbetsresande. Enligtminskade sittverkligensom

arbetar pådeandel; åtminstonelågsvårförklarligtdetta somsom en
direktockså mindre irimligenvecka bordedagardistans ett resaperpar

siffrantill den lågaförklaringmöjlig ärtill arbetet.anslutning En som ges
kombineras medArbetsresomakomplextharde flesta resmönster.ettatt

urskiljadet svårtDärför kanfritidsaktiviteter attinköpsresor, attvaraosv.
Johanson 1997.minskat. Engstömarbetsresandetjust
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I SIKA:s undersökning SIKA 1997 visar jämförelse resandeten av
mellan distansarbetare och icke distansarbetare b1.a. distansarbetareatt

har längre till arbetet0
längre fritidsresorgör0

åker ungefär lika långt de inte distansarbetar för uträttaattsom som
ärenden och inköpgöra
kör bil till jobbet i utsträckning de arbetarstörre inte på distansän som

fler under daggör resor en
betydligt längre totalt under dagsettreser en

har tillgång till bil och körkort i högre utsträckning.

distansarbetareFör alltså resandet totalt både vad gällerär större,sett
färdlängd och antal kan tillDetta del förklaras andelenstor attresor. av
höginkomsttagare betydligt bland dem väljer arbeta påär större attsom
distans. Höginkomsttagare rörliga och längre andra.är Menänmer reser

bland distansarbetare med lägre inkomst det totalaäven resandetär mer
omfattande för icke distansarbetare.än

Långtidsefekterna ingentingvet man om

Långtidseffektema distansarbete ingenting specielltännuvetav man om,
inte distansarbetare kommer bosätta Distansarbetcsig. kan förmod-attvar
ligen motivera del flytta längre bort från arbetsplatsen. Nyaatten personer
bostättningsmönster kan uppstå. Vissa kan vilja vistas i fiitidshuset,mera
medan andra flyttar till för dem attraktiv plats långt från denpermanent en
ordinarie arbetsplatsen. kan sig bosättningiDet landsbygd ellerröra om ren
på marknadsför sig telependlingsorter. Konsekvensenorter som som av
detta resebehov och skapas.är att resmönsternya

Minskad trafik kan också, paradoxalt tänkas leda till ökad trafik.nog,
distansarbete märkbartOm skulle minska trafikstoclmingarna infar-på

skulle den utökade kapaciteten på med sannolikhettema, vägarna stor
utnyttjas bilister. Till exempel skulle fler kunna bestäm-av nya personer

försig bilen i stället för åka kollektivt. Mokhtarian 1998.att ta attma
individen fårNär möjlighet själv disponera totalasin tid iatt större

utsträckning, kan detta andra arbetsresor,äntypergenerera av resor som
och fritidsresor.nöjes- Antalet kontaktintensiva funktioner inom arbets-

livet ökar dessutom ständigt och stimulerar resandet. Informationstekno-
login kan alltså tänkas resande. Arbete på distans kanäven generera
också medföra många väljer andra färdmedel. resandet förskjutsOmatt
till udda tider kan det bli svårt använda kollektivtrafik, vilket skulleatt
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biltrafiken ökar kollektivtrafikens bekostnad.kunna leda till påatt
Johanson 1995.Engström

Sverigebland pendlare iDistansarbete

pendlama Mälarregionen harfjärdedel ifrånstudie 1994 visarEn att aven
framför allt :kade-distansarbete.tillåter Detarbetsgivare män,varsomen

hade arbetsgivareStockholms förvärvsregionpendlare tillmiker och som
hade tillåtelsedemEndasthemarbete. 10tillät attprocent somavcasom

dagregelbundet, minst imöjlighetutnyttjade dennahemmaarbeta en
ml,långt till arbetet,de hade 7framför allt överveckan. Det somsomvar

Mälardalen harpendlare imöjligheten. Antaletutnyttjaderegelbundet som
uppskattas till 120000arbetsplatsbostad ochmil mellan3än personer.mer

dag iarbetar hemma minstpendlare i regioneninnebär 3 000Det att C1ca
1994.landstingStockholms länsveckan.

bland pend-distansarbetegjortutredningenden studieEnligt omsom
annan dearbetar ioch ikommunbor i stor-lare personer tr:enensom

lälftenomkring3 sigarbetsmarknader se bilagalokalastädemas anser
kaninflytande påeller visstpendlama hatillfrågadede stort varav

infly-de har20dessaarbete. Avförlägga sitt procent att stortanser ca
inflytande.har visst Ideövriga 30tande, medan ettattprocent anger
kan förläggainflytande dependlare200 000absoluta tal har över varca

inflytande.sakna sådantsig000arbete medan 190sitt anserca
dess närhet.bostaden eller iheltid iarbetar påfå pendlamaYtterst av

övrigaarbetar hemma, medantill deldeOmkring 35 attprocent enanger
respektive 2.90 000165 000distans.arbetar på Dettainte motsvaras caav

hemna,de arbetareller 80 görallra flesta,pendlare. De procent av som
arbetar 24få timmarvecka. Några änhögst timmardet 8 procent merper

distans.vecka påper
arbeteutför del sitt ide pendlare40Drygt procent avensomav

för slippa pendla,hela dagararbetar hemmanärheteller desshemmet i att
arbetar 50 000dessaAv70 000vilket motsvarar pesonercapersoner.ca

Endastdistans. 000månad påheldagareller någrahögst någon per
Och endastdagar veckan.hela iminst l-3distansarbetar ettpersoner

veckan.dagar eller idistansarbetarfåtal tre merpersoner
Även 1995 visadegjorde TCO1994studie TCOtidigarei somen

Endastför slippa restid.distansarbetadeovanligtdet sig attatt manvara
mättillfállet araetadevid000de 800l0 procent sompersonercaav

till distansarbetet.skäldettadå och då,hemma somangav
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Telekommunikation minskar resandet totalt ökarsettmen

transporterna

Antalet empiriska studier hur arbete på distans påverkar resandet inteärom
så många. Därför det svårt överblicka hur arbete på distans kanär att
påverka framtiden skall dockresandet i vi på slutsatserHär närmarese
från några undersökningar. Bland redovisas följande från antalannat ett
projekt Rapp Skåmedal 1996:i USA

arbetar på distans mindre.De0 personer som reser
ökarIcke arbetsrelaterade inte.0 resor

studier områ-och Skåmedal drar, efter genomgång många inomRapp av
telekommunikationstekniken minskat resande.det, slutsatsen ettatt ger

fortsätter dock ökatallmänna trenden samhället gåiDen att mot ett
resande fler uppskattar denna ökningoch Manvarutransporter. av resan-

Telekommunikationsteknikenoch till år.de 3 procenttransporter perca
med under den kom-uppskattas reducera resandet 3kunna procentca

empiriska under-mande tioårsperioden, dvs. med 0,3 år. Deprocent per
alltså telekommunikationstek-sökningarna hittills gjorts visar attsom
resandet och totaltniken minskat resande, medan transporternaettger

ökar.sett
exempelvis distansarbetet lett tillULF-undersökningen visar1995 att

landet.med vecka i helaminskning antalet arbetsresor 240 000 peren av
skall dockinsparade bilresor.dessa beräknas Detta70 procent varaav

miljo-ställas antalet arbetsresor med bil,ca 20-25i relation till det totala
1997.vecka. JohansonEngströmner per

möjlighethand studera informationsteknikensi förstaMan bör inte att
informationstekniken detminska aspektresandet. viktigareEn är göratt

befintliga infra-resandet denså utnyttjarmöjligt attatt mananpassa
slutbetänk-Kommunikationskommitténi sittbättre. Detstrukturen menar

kan undvikaTack distansarbete många1997:35.ande SOU att resavare
undvika resmålrusningstid och kanske i viss utsträckning iunder även

minskas belastningen på trafik-tättrañkerade områden. Därigenom

systemen.
fleraKommunikationskommittén hänvisar till undersökningar som

trañkminslcningar öka framkomlighetenmindre kanvisar väsent-ävenatt
behöver under rusningstid kanligt. IT-arbete många inteOm gör att resa
Ökat distansarbete kan alltså bl.a.framkomligheten förbättras märkbart.

motiverade kapacitetsproblembehovet vägutbyggenminska ärsom avav
endast under korta tider.

7-1855567
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distansarbetet ökar lika långsamtMen hittills, kommer det attom som
dröja förändrasinnan i grunden. kommer ocksåDet tidresmönstret att ta

olika informationssystem i hushålleninnan utnyttjas mer.

effekt på trafiken måste distansarbetet ökaFör att ge

substitut för förefallerArbete på distans ett transporter ettsom vara
minska trañkproblemen. dock säkertandvändbart Det intesätt är attatt

arbetsformen sådan utsträckningtillräckligt många kommer iatt anamma
bidra till minska trafikproblemen i rusnings-den kan komma attattatt

tider.

skulle kunna påverka trafikstockningartelekommunikation iOm
få genomslagskraft mellanarbete på distans pårusningstider, måste 5en

arbetskraften. Med mindre genomslagden totalaoch 10 ettprocent av
den kortsiktiga variationen i resandet,effektenkommer ätasatt upp av

antalet distansarbetenresandet 1-3 varje år. Omeftersom växer procent
geografiskt område eller mellan veckodagama isprids över ett stort

trafiken endastkommer trängselproblemen iför koncentreras,stället att
kommermarginellt, föroreningama och energiåtgångenpåverkasatt men

Skåmedal 1996.ändå reduceras. Rappatt
och hälftenalla urbanahar uppskattats 20Det att procent av resor ca

telependling.tekniskt kan med Mentjänstemännens ersättasresorav
möjlighetarbetskraften villig eller harendast 5-10 är attprocent av

telekommunikation.till arbetet medeller helasubstituera delar resanav
människor dessutomarbetskraften mångaTio ärprocent motsvararav -

den storleken skullearbetskraftsförändringhurdet svårt sägaatt aven
andra faktorerkan tänkastrafiken realiteten. Detpåverka i göratt att

alla trafikstockningarhälfteneffekten blir så positiv. Nästaninte av orsa-
och klararväganläggningama sårbara intenämligenkas äratt avav

hellertrafikolyckor. Alla inteformtrañkstömingar i vägar ärt.ex.av
skullede trafiktätasteoch det troligtöverbelastade, inte vägarnaär att

reducerade trafiken. kanproportionell andel den Tvärtom manaven
redan hardär trañkstockningarnatänka desig störstärvägaratt som

möjligheter flextid eller påtvingat människor utnyttja att annatatt som
Skåmedal 1996.rusningstrafiken. Rappundvikasätt

Många vill inte distansarbetakan eller

of California, harprofessor vid University Davis,Patricia Mokhtarian,L.
resebeteende och miljöeffekterna telekommunikation påstuderat av

forska dessa frågor för år sedansedan hon började på 151982. När var
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l den påverkan telekommunikation kunde ha förhon optimistisk attomi
trafikstoclcningama. dag hon mycket skeptiskreducera I är mer

viktig anledning till det förstås distansarbeteMokhtarian 1997. En är att
förutspådde,mycket och så snabbt tidigarealls har ökat såinte som man

finnsarbetsformen alla. studier i USAför inte Detbl.a. att sompassar
arbetskraften skulle kunna distans-endast 16uppskattar procentatt av

arbetsuppgiftermotstånd från arbetsgivare,bl.a. påarbeta, beroende som
hinder.teknikkostnader och andradistansarbete, högaförinte passar

Även densociala se kapitel 3.psykologiska ochhinderAndra är om
denalla intresseradedistansarbeta, inteskulle kunnaanställde är av

vill distansarbetaantaletstudier uppskattarmöjligheten. Samma som
dvs. arbets-endast hälften, 8skulle kunna tillbland dem procent avsom

kraften.
har ökat i dendistansarbete inteskäl tillviktigtEtt attannat

distansarbetarde flesta inteförväntat sigomfattning är att personerman
eller befattning. mångaanställning Förbyterförför evigt, attt.ex. man

tidarbetsforrndistansarbeteverkar överanställda mansomvara en
tillfälleinnebär vid varjeheltid på kontoret. Dettamed attatt varavarvar

distansarbeta.arbetskraftendelmindreendastkommer attaven
1998.Mokhtarian

arbetskraftentotaladen2det inteFörmodligen än procentär avmer
distansarbetedärfördag. Frågandistansarbetar given är omensom

det finnsMokhtariantrafiken.inverkan påhar någonverkligen attmenar
blir små.trafiken och bilköemaeffekten påskälflera attatt tro

framtidPrognoser -

distans får påeffekter arbete påvilkaförutsägasvårtalltsåDet attär
fortfarandefrågorkomplext med många ärOmrådetresandet. är som

obesvarade.
regionförstoring har varitochurbaniseringbådeDrivkraften bakom

nådet möjligthar gjortkommunikationernärhet. Snabba attbehovet av
bilen ochfrämstavståndgeografiskaocksånärhet över stora genom

och tele harmedkommunikationerMöjligheter tillinrikesflyget. post
hardettautvecklats snabbtoch harlängeemellertid funnits attutan

med hjälpkommunikationerharonödig. Snarareurbaniseringengjort av
sidanåandrageografisk rörlighetsidan ochåinformationsteknologi ena

komple-och beskrivasparallellt måsteutvecklatsunder lång tid som
grund-återspeglatycks alltsåBåda fenomenenNutek 1997.mentära

arbetsfördelningfrämstekonomiska utvecklingendrag denläggande i
specialisering.och



196 Distansarbetets effekter på SOU 1998:1 15transporter

det möjligt IT-utvecklingenMen så snabb och genomgripandeär äratt
där det verkligenvi nått situation kan ske substituering mellanatt en en

elektroniska medier och geografisk rörlighet. För delar ekonomin kanav
utvecklingen innebära ökade valmöjligheter vad gäller lokalisering av

verksamheter och boende.både
pekar tendens i diskussionen informationsteknologinsNutek på en om

effekter arbetslivet: diskussionen fokuseras på dels kvalificeradepå att
utlokaliserat flerkonsulttyp, dels rutinarbete. Allt sysslar itjänster av

vad skulle kunna kallas människorelaterade verk-själva verket med som
förutsätter kontakt ansiktevård ochsamheter, inom t.ex. omsorg, som

mycket lång tid ökat andelarbete har under sinansikte. Denna typmot av
innehåller mycket litet rutinarbete. Såsysselsättningen ochden totalaav

arbetssituationframtiden.fallet också i Dessakommer att gruppersvara
fortfarandeIT-revolutionen, eftersom arbetetmycket litepåverkas av

kanmed människor. den mån ITdirektkontakt Ipräglaskommer att av
yrkeskategorier kommer deverksamheten för dessarationalisera snarare

personkontakter.tiden tillanvända den insparade ännuatt mer
jämför och1995 "närJohanson vägerEngstöm attmenar man

varandra, kanresegenereringseffektemaochsubstitutions- sägamot man
IT-samhälletsföljdresandetgenerell minskningatt som en avaven

förändrat flytt-däremotrealistisk. Troligareexpansion inte ärär att ett
framträder".successivtmönster

resande.allt Detarbetet 25från och till ärResor utgör procentca av
minska rutin-kommer dei framtidenarbete på distanstroligt attatt

gällerstorstäderna.framför allt i Detsammaförflyttningama,mässiga
totaltresandettroligtdäremot intelångpendling glesbygden. Deti är att

attföretamänniskor troligenkommerframtidenkommer minska. Isett att
de måsteoch färrefler de vill göra.göra resor somresor som

minskadistansarbete förstimulerafinnas skälkan alltsåDet attatt
och kanmyndigheter organisationerOffentligatransportproblemen. t.ex.

distansarbetemöjligt underlättaså långtregeringen att somuppmanas av
utvecklingen ITockså kunskapbehöverför anställda. Visina avommer

detta bör därförtransportbehovet ochoch dess påverkan på resmönstret;
exempelvis SIKA.följas kontinuerligt, av



SOU 1971998:115

teknisk infrastrukturDistansarbete och8

förviktig förutsättninginfrastrukturTillgången teknisk ärtill modern enen
ISDNverksamhet.distansoberoendeutlokaliseringochdistansarbete av

teknik möjliggörNetwork ellerDigitalServicesIntegrated annan som
och lands-jobb. Mycket gles-för allt flerhöghastighetsöverföring krävs av

för distans-utveckla formernaiframtidsmöjligheter ligger attbygdens
kommunikation.oberoende

höghastighetsöverföringrikstäckandeintegaranterarTelelagen aven
reduceradeochför lösningarmöjligheterstället skallbild. ldata och nya

Fråganför konkurrens. ärattlandet skapas öppnai helapriser genom
fåtillgången bristfällig kommer atti dag"restområden" ärdärbara deom

konkurrens.med dennadel fördelarnaav
till-regeringen attvårproposition tillkännagavårs ekonomiskal 1998

skulleperspektiv utre-regionaltinfrastruktur ettgången avanceradtill ur
utökade möjlig-1998. För atttillsattesUtredningendas. gesommaren

tillgången tillangeläget attdetdistansarbete,hetet till avan-somser
prisskill-regionalahela landet utanikan garanterascerad infrastruktur

naden

telekommunikationsområdetpåinfrastruktur ärmodernTillgången till en
utlokalisering vissadistansarbete ochför typerviktig förutsättning aven

liknandeellerDigital NetworkIntegrated ServicesISDNjobb. annanav
överförings-högförutsätterför jobbkrävsdatakommunikation som

arbete på tele-interaktivt jobbExempel på sådant nätet,överhastighet. är
databas,hämtadinformation itelefon får över-där kundenkontor per

ochvia PCvideokonferensersamtidigt t.ex.ljudbild ochföring av
befintligadeninnebäromfattande filer. ISDNandraöverföring attav

kabelöverföring. Någondigitalförabonnentledningen nyanpassas
samtidigt kan utnyttjaanvändarenalltså läggas. Detintebehöver gör att

anslutning.och data ibild-ljud,olika tjänster text, samma-
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Telelagen

Tillgång till telefonitjänster, dvs. överföring tal, ljud och låghastig-av
hetsmeddelande med relativt låg hastighet, telelagenigaranteras

finns det för1993:597. inga garantier rikstäckande hög-Däremot en
bild.hastighetsöverföring data och saknas alltså direkta statligaDetav

styrmedel för skapa likvärdiga förutsättningar för användningatt av
informationsteknologi hela landet orimliga regionalamodern i utan

angelägna infrastrukturutbyggnadernaprisskillnader. de iEn mestav
telekommunikationer.landsbygd ökad kapacitet för modernagles- och är

framtidsmöjligheter liggeroch landsbygdens iMycket gles- attav
denför distansoberoende kommunikation. IT-propo-utveckla formerna I

kan främjafram konstateras kommalades 1996 ITsition att attsom
leder till grund-eftersom de tekniska innovationemaregional utveckling,

för decentralisering, arbete,strukturerna, dvs.läggande förändringar i
på distans.utbildning och service

telepolitiskatelelagen förtydligades desamband medI översynen av
1996/97:61, rskr. 201.avseenden prop. TU5, Detmålen i vissa över-

myndigheterfortfarande enskilda och itelepolitiska måletgripande är att
effektiva telekommunikationer.ha tillgång tillolika delar skalllandets

balans, de skallskall bidra till regionalTelekommunikationerna vara
effektivt resursutnyttjande iskall bidra tillflexibla, deochöppna ett sam-

för det övergripande måleteffektiva. Inomhället i sigsamt ramenvara
mål fonnulerade:finns specifikatre

från stadig-till rimligt pris, sinskall ha möjlighetochVar att ett0 en
telefonitjänstfasta verksamhetsställe, utnyttjabostad eller sittvarande

ochtelefonitjänsttillgängligt telenät. Medallmäntinom röst-ett avses
låghastig-överföring data medmöjlighet tillfaxöverföring samt av

hetsmodem.
likvärdiga villkor.till teletjänster påAlla skall få tillgång

underoch tillgängligaskall uthålligaTelekommunikationerna vara0
kriser och i krig.

andraåterfinns diskussion s. 43-44 tjänsterpropositionen änI omen
med högre hastighet, skalldatakommunikationtelefonitjänsten, t.ex.

emellertidsamhällsomfattande framhållstjänster. Härräknas s.k. attsom
hushållkan leda till användare ochför tidigt beslutad utökning atten

samtidigt det innebärefterfrågar,betalar för tjänster de inte ensom
skulle kunna betala marknadspriser.till användaresubvention som

utökning knyts tillför felinvesteringarVidare finns risker stora enom en
konstatera sig dessinnan kunnatteknik, ISDN,viss t.ex. man vare
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efterfrågan finns. dessutomlivslängd eller den ISDNtekniska är ensom
högretekniker klarar betydligtdet finns andrabland flera, ochteknik som

hastigheter.
definitionenställt sig bakomriksdagenBedömningen är att avsom

börsamhällsomfattande tills vidaretjänstbör ingåvad varasomsom
oförändrad.

i daghöghastighetsöverföringartillTillgång

höghastighetsöverföring iförlösningenvanligastedenISDN-tekniken är
uppgifter hur ISDN-nätetdetaljerade äroffentligafinns ingadag. Det om

kananslutningendärfinns knappt 000närvarande 1uppbyggt. För orter
Kostnadernaoffert.gällerdessaUtanförtill s.k. listpris. störreske orter
anslutnings-enskiltvid varjealltså framförhandlasabonnemangför ett

kronor.hundratusentals Itillfrån listprisetvarieraoch kantillfälle upp
till mycketuppgåISDN-installationkostnaden förglesbygden kan en

belopp.höga
överföringförteknikentillgängligaden endaalltså inteMen ISDN är

bredbands-Andra formeridag.höghastighetskrävande teletjänster avav
tekniker.tillgängliga Attsatellitlösningar, över-också ärlösningar, men

teknik underkoppartrådbefintligkapacitetskrävande data ärföra över en
mindremöjliggöratillämpbar, kommerden blirutveckling attnärsom,

Glesbygdsverket 1997.glesbygdslösningar.kostsamma

glesbygdiendaTelia operatören-

mindredetillhittills räknatsåtminstoneharGlesbygdsområden
skäldetDärför finnsföretagsekonomiskt attregionerna sett.lönsamma
IT-poli-ochstyrande för tele-framledes blirpolitikTelias ävenattanta

tele-utnyttjarfådetglesbygdenlandet.delar Idessa ärtiken i somav
intresse-inteoch aktörerprivata ärmedjämfört tätorter,tjänster större

därmedTelia fårmiljöer.dessamed Telia i ettkonkurrerarade attav
landsbygd.glesbygd och påmonopol iekonomisktochteknisktpraktiskt,

Konsumentverket 1997.Glesbygdsverket
redovisatill regeringen,uppgift årligen,har iTelestyrelsen attPost

tjänsteutbud, service-avseende påmedtelemarknadenutvecklingen på
olikaförlandet ochiolika regionerprisutveckling förochkvalitet

särskiltvidvikt skall läggasSpeciell utsattaabonnentkategorier. grupper.
ISDN-framkommerfebruari 1998,från attdenI rapporten,senaste

exempelvisTelia,flera andraerbjuds operatörer änabonnemang av
leverantörendock denTeliaGlobaloch One. störstaFinlandTelecom är
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ISDN-anslutningar. Antalet kanaler har ökat mycket kraftigt deav
åren och uppgick vid årsskiftet 1997/98 till 220 000.senaste

Listprisema har sjunkit för både anläggning och abonnemang. Telia
kan inte lämna uppgiftnågon hur del abonnenternastor ärom av som
företag respektive privatpersoner. Den enda abonnemangtypen ärav
nämligen företagsabonnemang, också säljs till privatpersoner.som

Enligt Telia kan i dag 85 Sveriges befolkning, bor iprocent av som
s.k. ISDN-orter, erbjudas ISDN-anslutning till listpris. Utanför ISDN-ort
erbjuds anslutning och abonnemang enligt offert. Post Telestyrelsen
pekar på detta kan leda till olika kunder betalar olika anläggnings-att att
och abonnemangsavgift, eftersom kostnaden beror individerspå förmåga

förhandla. Utbyggnaden beroende kundefterfråganISDN ochäratt av av
ekonomiska förutsättningar. därför troligt glest befolkadeDet är att orter,

inte ISDN-orter, kan missgynnas eftersom efterfrågan vilkaär styrsom
skall kunna erbjudas anslutning till listpris Post Tele-orter som

styrelsen 1998.
.Enligt Regional tillväxt 1997/98:62 kanpropositionen 95 procent av

företagen ISDN-abonnemang tillteckna enhetstaxa. framhållerMan att
utbyggnaden avancerade går mycket snabbt ochsystem att ettav mera
flertal kommuner m.fl. på utbyggnadintensivoperatörer, satsar en av

finns.och på möjligheter bättre utnyttja de mycketDennäten nätatt som
medför skälsnabba tekniska utvecklingen inte någotatt attman ser nu

ska förförorda någon särskild teknisk lösning. stället möjligheterI nya
lösningar och reducerade hela landet skapas förpriser i öppnaattgenom
konkurrens. bara de "restområden där tillgången dagFrågan i ärär om
bristfällig kommer få del fördelarna med denna konkurrens.att av

efterframhålls Telia erbjuda prisvärdaI propositionen strävaratt att
utbudanknytningar och intressant tillämpningar. Konkurrensen påett av

medförmarknaden också priserna och ökade påsatsningarpressar ner
produkter från sida. Mycket talar för konkurrensenoperatöremas attnya

marknaden kommer leda till anknytningar kommer byggaspå att att att ut
omfattning uppgradering vanliga teleledningar ochi via ADSLstor av

via kabel-TV-nätet, satellitkommunikation, elnät och frberkabel.
ekonomiska 1997/9811501998 års vårproposition tillkännagavI

tillgången avancerad infrastrukturregeringen till regionaltatt ettur pers-
Utredningenpektiv skulle utredas. tillsattes i juli 1998. Distansarbets-

utredningen det angeläget tillgången till avancerad infra-attser som
struktur kan i hela landet regionala prisskillnader förgaranteras utan att

utökade möjligheter till distansarbete.ge
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reglering i avtal,Distansarbetets9

riktlinjer m.m.

uttalandenkollektivavtal, avtal,studerat drygt 30Vi har gemensamma
nivåerpå central, förbundalla ochdistansarbeteriktlinjer avseendeoch

ämnesområden, organisa-t.ex.lokal. iMaterialet storttar upp samma
distansarbetarens till-utrustning ocharbetsutrymme,torisk tillhörighet,

gänglighet.
förfått med reservationkartläggningenutredningen är,Det intryck av

viktiga delarbegränsat material, attmycketdet sig ettatt rör somom
ocksåverkararbetsmiljöansvar behandlas. Detochanställningsskydd

nivåpå högreoch riktlinjeruttalandenavtal,att gemensammasom
nivåer.på lägreavtal och riktlinjerutarbetandebeaktas vid av

distans-och arbetstagarenarbetsgivarenöverenskommelse mellanEn om
arbetsgivarenskriftlig. Ibland harmuntlig ellerkan antingenarbete vara
riktlinje förkapitel kalladfortsättningen i dettaiutarbetat policyen
distansarbeteeller strategierriktlinjerSkriftligadistansarbete. som avser

utredningen har gjortundersökningenligt denvanligadock inteär som
arbetsmark-storstädemas lokaladebland pendlare idistansarbete treom

motsvarande 65 000Endastbilaga 3. 15nader se procent, personer,ca
och nedskrivenformuleradharföretagde arbetar iatt ensomuppgav

Omkringdistansarbete. 75eller strategiriktlinje procent,avsersom
Ungefärsaknades. tioriktlinjermotsvarande 335 000 attangavpersoner,

harföretagetsvarade de inteeller 55 000 vetattprocent, ompersoner,
fanns särskildadetlikartade på fråganriktlinje. Svarennågon omvar

arbetsplatsen.distansarbete påregleraravtal som
kollektivavtal bransch-påhaft tillgång tillhargenomgång vivårI ett

individuella avtalstuderat tiohar vilokal nivå.och två på Dessutomnivå
bransch/förbundsnivå. Påuttalanden påoch två partsgemensamma

arbetsgivarorga-till riktlinjer frånhaft tillgångcentral nivå har vi en
frånriktlinjerhar tagit delorganisation.Vifacklignisation och treaven

sidan harpå den fackliganivåförbundsnivå. Påpåarbetsgivarna samma
riktlinjer fråndel tiodessutom tagitVi harfem riktlinjer.studeratvi av

lokala arbetsgivare.
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Förmodligen har bara fåttvi vetskap mindre mängd alla deom en av
riktlinjer och avtal finns. Troligen finns det betydligt fler lokala rikt-som
linjer och individuella avtal. har också kommitDet till kännedomvår att

på håll avvaktarsina denna utredning.man

Kollektivavtal på branschnivå och lokal nivå samt

individuella avtal

Vi har alltså studerat kollektivavtal på branschnivå och lokal nivåtre
individuellatio avtal. avtalen belysesI i områden,samt stort sett samma

frågor och försäkringar.utrustning Nedan undert.ex. presenterasom res-
pektive ämnesrubrik avtalen från samtliga nivåer.

Avtal

Enligt kollektivavtalen på lokal har arbetsgivarennivå och arbetstagaren
ömsesidig avbryta arbetet på distans med månads varsel.rätt atten en

skallArbetstagaren då återgå till arbetet vid huvudarbetsplatsen.

Innehållet i de individuella avtalen relativt likartat. bl.a.Härär anges
arbetet skall utföras avtalstid. Oftast det sig tillsvidare-rörsamtvar om

avtal, det förekommer visstidsavtal. Avtalen stipulerarävenmen som
regel ömsesidig uppsägningstid, ibland månad, ibland längre. Omen en
de personliga förutsättningarna ändras kan uppsägningstiden bli kor-

avtal kan med omedelbartare.Vissa verkan,sägas partenupp av ena om
bryter någon bestämmelse överenskommelsennågon iparterna motav

och viss tid efter erhållandet skriftlig vidtagitinte inom varningav
rättelse. del avtal arbetsgivarens riktlinjer respektiveI attangesen ram-

för distansarbete gäller avtalsinnehåll.avtal som

tillhörighetOrganisatorisk

Enligt kollektivavtalen såväl branschnivå lokal skallpå nivåsom en
arbetstagare arbetar distans organisatoriskt huvudarbets-på tillhörasom
platsen. gäller enligt de individuella avtalen.Detsamma merparten av
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Arbetstid

kan enligt kollektivavtaletParterna på branschnivå komma överens om
arbetstiden skall fast- med till övertidsersättning- ellerrättatt attvara

arbetstagaren själv skall disponera arbetstid,sin då till övertids-rättutan
och reseersättning.

kollektivavtalen lokalpå nivå normal veckoarbetstidI ett attav anges
ochgäller vid arbete på distans övertid normalt godkänns.inteatt

individuella avtal skall arbetstidenEnligt vissa reglerad. andraIvara
avtal arbetstidslagen inte gäller vid arbete i bostaden ochatt attanges
arbetstiden skall redovisas på arbetsgivaren bestämmer. Detsätt som

möjlighetförekommer också själva bestämmaatt parterna attges om
arbetstiden skall flexibel, fast eller förtroendetid skall gälla.vara om
Ibland arbetstiden vid distansarbetsplatsen skall oreglerad,attanges vara

arbetstiden vid huvudarbetsplatsen skall reglerad.medan vara

Tillgänglighet

kollektivavtalet på branschnivå kan arbetsgivaren och den anställ-Enligt
tillgänglighet, dvs. och hur arbets-de reglera frågan den närom senares

anträffbar vad gäller vid frånvaro.skall ochtagaren somvara
lokal nivå framgår det alltid skall klar-kollektivavtalen påAv att vara

chefen och distansarbetaren på vilket den kan nåslagt mellan sätt senare
kunder. skall regleras och hurkollegor och Det även närt.ex. av-av

medarbetarträffar huvudarbetsplatsenrapporteringar och påstämningar,
skall äga rum.

enligt de individuella avtalen, arbetsgivaren ochregel har,Som
arbetstagaren skall kunna nåsarbetstagaren kommit överens när avom

Överenskommelsen oftast endast tidpunkten,chef och kunder.t.ex. avser
arbetstagaren skall kunnadet förekommer också att angettman varmen

mobilsvar skall aktivt ochIbland krävs det arbetstagarensnås. attatt vara
gånger dag.eller hon skall lyssna det minsthan ettav par per

Utrustning

överenskommelse träffas mel-kollektivavtalet på branschnivå kanEnligt
skallarbetsgivaren och arbetstagaren utrustningen,lan ägaom vem som

och skall ha för den. dettaskall bekosta den Iansvaretvem somvem som
reglera frågan får användasammanhang kan även om vem somman

Ävenfår frågan förvaringoch till vad den nyttjas.utrustningen om av
harbli aktuell, liksomutrustningen kan utrustansvaretvem som om
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Överenskommelsenningen skadas på grund vårdslöshet. kan ocksåav
innehålla beskrivning utrustningen och frågan service utrust-en av om av
ningen.

Arbetsgivaren enligt kollektivavtalen på lokal nivå, föransvarar,
ochutrustningen samtliga kostnader för denna. Vidare står arbetsgivaren

för installation och avinstallation utrustningen.av
de individuellaI avtalen oftast arbetsgivarenatt äger utrust-anges

ningen och den skall förtecknas och kvitteras arbetstagaren. Enligtatt av
flera avtal bekostar arbetsgivaren installation och avinstallation utrust-av
ningen bostaden.i ganska vanligtDet det i avtalenär att att utrust-anges
ningen får användas förinte privat bruk. finnsDock det avtal enligt vilka
datorutrustning får användas föri anställningen kompetensutvecklande
syfte.

Bland de individuella avtalen finns också de föreskriver attsom
arbetsgivaren för all service utrustningen och denattansvarar av av
arbetsgivaren tillhandahållna ADB-utrustningen inte får förses med

den installerats arbetsgivaren. före-Detänannan programvara som av
kommer arbetstagaren har för utrustningen fraktas ochatt ansvaret att
förvaras på betryggande så stöld och skaderisk minimeras. deIett sätt att
flesta avtalen arbetsgivaren för maskiner och utrustningattav ansvarar

lämnats till arbetstagaren betryggande skyddssynpunkt, detär attsom ur
finns betryggande skyddsanordningar och godtagbara instruktioner för
utrustningen.

Arbetsutrymme

Arbetsgivaren enligt kollektivavtalet branschnivå,på för attansvarar,
arbetsutrymmet utformat och inrett så det lämpligt arbets-är äratt ur
miljösynpunkt. innefattar skyldighetAnsvaret till alla säkerhets-att attse
krav uppfyllda och arbetsplatsen fyller alla rimliga ergonomiskaär att
lqav. enskilde förutsättsDen medverka till eliminera eventuella riskeratt
i arbetsmiljön och ordna arbetsplatsen så säkerheten inteatt att äventyras.
Arbetstagaren också skyldig följa föreskrifterna arbetsmiljölag-iär att
stiftningen och iaktta den försiktighet behövs för förebyggaatt attsom
ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren skall ha tillträde till arbetsplatsen.
Arbetsgivaren och arbetstagaren kan i avtal komma huröverens om
arbetsutrymmet konkret skall utformas och inredas.

båda kollektivavtalen lokalI på nivå arbetsgivarenatt äranges ansva-
för arbetsmiljön.rig Enligt samtliga individuella avtal skall arbetsplatsen

utformad och inredd på arbetsmiljösynpunkt lämpligt sätt.Iettvara ur
vissa avtal skyddsåtgärder skall vidtas för förebygga skadaatt attanges
och arbetstagaren skall följa föreskriftergivna använda deatt samt
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försiktighet behövs för före-skyddsanordningar och iaktta den attsom
ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljön skall, enligt avtal, kon-bygga ett

distansarbetet inleds. Iblandtrolleras arbetsgivaren innan attangesav
före-arbetsgivarens skyddsrondering.distansarbetsplatsen ingår i Det

enligt vilka arbetsgivaren skall ha tillträde till dis-kommer också avtal
kontorstid efter skälig varseltid.undertansarbetsplatsen

skyddsåtgärderSäkerhet och

och arbetstaga-branschnivå bör arbetsgivarenkollektivavtalet påEnligt
och skyddsåtgärder behövervilka säkerhets-komma överens somomren

och vilkavilken Säkerhetspolicy rutinerockså avtalavidtas. kanDe om
skall gälla.för sekretess som

Andra har mycketsaknar regler säkerhet.individuella avtalVissa om
speciell överenskom-avtal krävsföreskrifter. Enligtdetaljerade ett t.ex.

informationför känslig eller hemligsäkerhetsåtgärdernamelse attom
Detutanför kontoret eller ärskall få hanteras över nätet.transporteras

följa gällande ochsäkerhets-förbinder sigvanligt arbetstagaren attatt
fastställer säkerhetsnivån.arbetsgivarensekretessföreskrifter och att

infomiations-riktlinjerregler ocharbetsgivarensIbland att omanges
för denförtydliganden, gällermed vissasäkerhet princip,i även som

placeras medböravtal utrustningendistans. Vissaarbetar på säger att
företagshemligKänslig och/ellerochför inbrott insyn.till riskenhänsyn

denlåst skåpavtal, förvaras ienligt vissaskall, närinformation t.ex. ett
denIbland föreskrivshandläggning.för direktföremålinte attär av

stöldskyddsmärkt. Iskalltillhandahållna utrustningenarbetsgivaren vara
behövsoundgängligenarbetsmaterialendastandra avtal att somanges

Ibland föreskrivsdistansarbetsplatsen.påtill och förvarasmedförasbör
rekon-ske på sådantoch dylikt måstemakulering sätt attettatt av papper
diskettvilkaockså avtal enligtförekommerske.struktion kan Detinte

platspåsäkertförvaras på änsäkerhetskopior måstemed sätt,ett annan
persondatorn.

Försäkring

och arbetstaga-arbetsgivarenbranschnivåkollektivavtalet påI attanges
tecknasförsäkringskall förkan reglerai avtal attansvaravem somren

tilläggsförsälcring.eventuellden ochskall bekostaoch somvem
förarbetsgivarenlokal nivåkollektivavtalen påEnligt even-ansvarar

inbrott,försäkring,merkostnader förrespektivesjälvriskkostnadertuella
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brand kan ha uppenbart samband med utrustningen ellerosv. som anses
kan ha förorsakats den.av

Enligt de flesta individuella avtal skall arbetstagaren ha hem- elleren
villaförsäkring. Enligt avtal skall arbetstagaren dessutom haett en
olycksfallsförsäkring. Om arbetsgivarens utrustning orsakar skada detär
vanligt arbetsgivaren åläggs arbetstagarens kostnadatt förersättaatt
självrisk. Enligt avtal skall arbetstagaren kontrollera självriskenett att
inte högre basbelopp.är Av avtal framgårän arbetsgivarenett attsamma
i sitt försäkringsavtal skall noteringgöra utrustningen ären om var
placerad. Ibland åläggs arbetstagaren visa arbetsgivaren kopiaatt av
försäkringsbrevet. förekommerDet arbetsgivaren åläggsatt ersättaatt
förlorad bonus. Enligt vissa avtal får arbetstagaren själv för skadasvara

uppkommit på grund skadeståndsgrundande vårdslöshet. I ettsom av
avtal arbetsgivaren ekonomiskt för eventuella för-attanges ansvarar
sälcringspremier avseende utlämnad förutrustning och skador på oför-
säkrad, utlämnad utrustning.

Arbetsuppgifter

Enligt kollektivavtalet på branschnivå kan arbetsgivaren och arbets-
avtali reglera vilka arbetsuppgifter skall utföras, hur arbetettagaren som

skall bedrivas och hur arbetet skall redovisas.
Överenskommelse skall, enligt båda kollektivavtalen på lokal nivå,

träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren arbetsuppgifter ochom
tidsutsträckning.

Vanligast i de individuella avtalen kommerär att parterna överens om
vilka arbetsuppgifter kan utföras distans.på förekommerDet avtalsom
enligt vilka vissa arbetsuppgifter fårinte utföras distans.på arbets-Hur
resultatet skall redovisas olika olikai avtal: löpande eller vidär vissen
tidpunkt.

Arbetstidsförläggning påoch huvudarbetsplatsenutrymme

Omfattningen distansarbetet och på huvudarbetsplatsen kan,närvaroav
enligt kollektivavtalet på branschnivå, regleras i avtalet mellan arbets-
givaren och arbetstagaren.

Enligt båda kollektivavtalen skall arbetsgivaren och arbetstagaren
träffa avtal förläggningen arbetet. Minst dag i veckan skall till-om av en
bringas på huvudarbetsplatsen. Anledningen till detta ingaär att men
skall uppstå för den enskilde vad gäller social kontakt med kollegor eller
kompetens- och karriärutveckling.
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arbetstidframgår fördelningenindividuella avtalendeAv att av
distansarbetsplats skerhuvudarbetsplats ochmellan överens-genom

dagaravtalen stipulerar 3-4vanligtDetkommelse mellan är attpartema.
minimitider.Iblanddistansarbete.maximitid för ävenveckani angessom
har påbörjatarbetstagareklausulerinnehålleravtalVissa att somom en

Iställetgamla arbetsrum.tillgång till sittharlängredistans intearbete på
huvudarbetsplatsen,arbetar påeller honhan ettfår arbetstagaren, när

tillockså tillgångkanArbetstagarendelatellermindre enrum.rum
flexiblas.k.lösningdistansarbetare. Enför ärarbetsplatssärskild annan

delasarbetsplatserfastakontorsuttymmedvs.kontor, utanett avsom
flera personer.

Övertidsersättning

överenskommelsesärskilddetavtal krävsindividuellaEnligt vissa en
skallövertidsersättningförarbetstagarenocharbetsgivarenmellan att

övertids-vanliga fall hariarbetstagareIblandutgå. att somenanges
planerad ochövertidendistansarbetevid ärharersättning rätt omsamma
godkännandevilkaavtal enligtdetförekommerSedanförväg.godkänd i
förekommerdistansarbete.vid Detefterhand kaninteövertid i gesav

godkänns.övertid inteockså att

ersättningarKostnader och

kostnadenbetalaskall arbetstagarenlokal nivåkollektivavtalen påEnligt
indi-enligt deutgår,reseersättningochTraktamenteelförbrukningen.för

distansarbetsplatsen. Iarbete påvidfrågan, inteberöravtalviduella som
dehuvudarbetsplatsenlmeddistansarbetsplatsenjämställsavtalett par

från distans-reseersättningenberäknas dåskall företasfall tjänsteresaen
huvud-ochförrättningsortenmellanavståndetarbetsplatsen, ommen

huvudarbetsplatsen. Omfrånreseersättningutgårkortarearbetsplatsen är
arbetsmaterialskrymmandeellermåstearbetstagaren tungttransportera

avtal, fåenligteller hon,kan hanarbetsplatsen ettoch fråntill rese-
ersättning.

regel utrustningarbetsgivarenbekostarkonstateratsSom somovan
arbets-vanligtdetavinstallation. Däremot attårochmed installation
iblandtelefonförKostnaderna ersättselförbrukningen.betalartagaren

upplåtitsharabonnemangprivataarbetstagarensschablonenligt nären
före-distansarbetsuppgiftema. Detförinomkommunikationför ramen

fårtelefonkonferens ersätt-deltar iarbetstagarekommer t.ex.att ensom
för detta.ning
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Arbetsgivaren betalar regel inte ersättning för arbetsutrymme ochsom
städning. undantagEtt kan arbetstagaren inte har tillgång tillvara om
arbetsplats på huvudarbetsplatsen. förekommerDet ersättning utgåratt
för anpassning arbetsutrymme hemmet.iav

Utvärdering och uppföljning

Enligt kollektivavtalet på branschnivå kan arbetsgivaren och arbetstaga-
i avtal träffa överenskommelse uppföljning respektive avvecklingren om

distansarbetet.av
flestaDe individuella avtal innehåller klausul varigenom arbets-en

förbinder sig delta i utvärdering.tagaren Vissa avtal arbets-att en ger
givaren för kontinuerligt föra dialog medansvaret arbetstagarenatt en
angående arbetsmiljö, kompetensutveckling, arbetsinnehåll, mål, kvalitet,
effektivitet Det kan också uppföljning skall skeetc. varje år ochattanges
då omfatta bl.a. för- och nackdelar för arbetsgivaren och arbetstagaren,
den sociala situationen, möjligheter och problem.

Övrigt

kollektivavtalenI lokalpå nivå arbete på distans skall indi-attanges vara
viduellt och frivilligt. Vidare det normala kollektiv-att utöveruppges
avtalet gäller vid arbete distans,på inget skriftligenannat överens-om
kommits, bolagets vanliga regler och villkor.

Partsgemensamma uttalanden på bransch/förbundsnivå

båda deI uttalanden vi granskat lämnas det till de lokala parterna att
överlägga hur arbete på distans skall införas och formellt regleras.om

betonasDet arbete distanspå skall frivilligt. Enligt detatt vara ena
uttalandet det viktigt klargöra definition, syfteär och konsekvenseratt av
distansarbete såväl företagets den enskildes synvinkel.ur som

Avtal

Arbetsgivaren och arbetstagaren bör, enligt båda uttalandena, ha möjlig-
het avtalet. detI uttalandetsägaatt arbetstagaren,attupp ena anges om
arbetet på distans avbryts, skall återgå till huvudarbetsplatsen. Hur och

sådan återgång skallnär ske bör klaras mellanut parterna.en
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tillhörighetOrganisatorisk

huvudarbetsplatsutförs på distans och det finnsarbetet delvisOm en
driftsenhetuttalandet, dentorde, enligt det att somsenare vara anseena

driftsenhet, 4.2. ocksåbegreppet avsnitt Härenligt LAS om sägs attse
Enligt detsäkerställa detta kollektivavtal.berörda kande parterna genom

distans skall skede lokala arbetet påandra uttalandet bör parterna, om
arbetstagarenutsträckning, kommaoch i överensstörre attpermanent om

tjänstemannaavtaletdriftsenhet.skall tillhöra sin tidigare Det attanges
efteröverenskommelser, eventuellt juste-förtecknade särskildaoch däri

vid arbete på distans.gällerring,

övertidsersättningtillgänglighet ochArbetstid,

kommabåda uttalandena,bör, enligtoch arbetstagarenArbetsgivaren
för övertid skalloch förutsättningararbetstidervilkaöverens somom

kollegor ochanträffbar förskallarbetstagarengälla t.ex.närsamt vara
anställningsvillkorende vanligauttalandet skallEnligt detkunder. ena

uttalandet, klar-enligt det andrabör,arbete på distans. Parternagälla vid
arbets-kontroll och hurarbetsgivarensfrågavad gäller igöra omsom

frånvaro.vid arbetstagarensuppgifterna skall hanteras

Utrustning

börlokala överläggningarnai depåpekaruttalandetDet att parternaena
distansarbetsplatsenskringpå frågoruppmärksammasärskilt utrust-vara

hålla god kontors-skall utrustningenuttalandetandraEnligt detning.
Installationerarbetsmiljösynpunkt.tillfredställandestandard och urvara

ocksåfackman.skall utföras Detoch eventuella reparationer attangesav
får användaträffaskan behövaöverenskommelse utrust-somom vem

ningen m.m.

Arbetsutrymme

vid arbetegällerarbetsgivarensuttalandenabåda ävenI att ansvaranges
besökamöjlighetdärför hamåsteoch arbetsgivarendistans attpå att
förvägarbetstagareniuttalandet skalldetEnligtdistansarbetsplatsen. ena

besök.underrättas om
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skyddsåtgärderSäkerhet och

Det uttalandet rekommenderar de lokala särskiltparterna attena vara
uppmärksamma på frågor kring sekretess och säkerhet. detI andra
uttalandet påpekas andra arbetstagaren har tillträde tillatt änom
distansarbetsplatsen fråganmåste sekretess lösas. Eventuellt bör det,om
enligt uttalande, finnas möjlighet till brandsäker förvaring.samma

Försäkring

arbetsgivarensOm utrustning orsakar skada skall, enligt det uttalan-ena
det, arbetstagaren hållas skadeslös. det andraI uttalandet deuppmanas
lokala ordna försäkringarde behövs för skador och stöldparterna att som

förutrustningen de skador utrustningen eventuellt orsakar isamtav som
bostaden.

Arbetstidsförläggning påoch huvudarbetsplatsenutrymme

de fall det finnsI huvudarbetsplats bör arbetet distans fri-påen vara
villigt. det uttalandet dessutomI distansarbete endast börattena anges
omfatta del arbetstiden.av

Kostnader och ersättningar

Parterna i de lokala överläggningama bör, enligt det uttalandet,ena vara
särskilt uppmärksamma på frågor kring ersättning för särskilda kostnader

kan uppkomma sambandi med arbete distans.på det andra uttalan-Isom
det fördelning kostnader för arbetsplats, telefon, elförbruk-attanges av
ning, underhåll och eventuella reparationer kan behöva regleras i avtalet.

Övrigt

Endast deti uttalandet arbetstagaren, för bl.a. utvecklaatt attena anges
sin kompetens, skall ha möjlighet delta i projekt hosmöten,att m.m.
arbetsgivaren. uttalandeI rekommenderas göraparterna attsamma

uppföljningar arbetsformen.gemensamma av
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förbundsnivåcentral nivå,påarbetsgivarefrånRiktlinjer
lokal nivåoch

Avtal

distansarbete börfråganförbundsorganisationerSamtliga att omanser
denförbunden, liksomöverenskommelse. Ettelleravtalregleras i av

ingåfrånavråder medlemmarnaarbetsgivarorganisationen, attcentrala
och stel-bundenhetonödigskaparsådanteftersomkollektivavtal, ett en

forbundsorganisationerna,liksomorganisationen,centralahet. Den en av
Riktlinjernalokalt.framdistansarbete börförriktlinjer tasäven attanger

reglerinnehållaarbetsgivarorganisationencentraladenenligtbör, om
tillgänglighet,omfattning,anställningsförhållanden,frivillighet, ansvar

ochdatasäkerhetarbetsmiljöansvar,utrustning,eventuellför
iskall bestämmasdetaljernaOrganisationensekretessfrågor. attmenar

överenskommelser.enskilda
skalldetlokal nivåpåarbetsgivarna atthälftenUngefär varaanserav

arbetsgivarnalokalahälften dedistans. Nästanarbeta påfrivilligt att av
arbetstagareocharbetsgivaremellandistansarbeteavtalatt omanger

medmånadertilliblandavtalstidLämpligskall tidsbegränsas. sexanges
avtals-också längreförekommerdetförlängning,tillmöjlighet men

perioder.
förbunds-ochnivålokalpåarbetsgivaresamtligaSå engott som

ömsesidigskall haarbetstagarenocharbetsgivarenorganisation attanser
uppsägningstidriktlinjeravtalet. vissaI enomsägarätt att enangesupp

Följsuppsägningstider. intelängreförekommerdet ävenmånad, men
avtaletförbundsorganisation, sägasfår, enligtöverenskommelsen uppen

arbets-ellerdetbehöververksamhetenverkan. Omomedelbarmed om
dettavarsel-med kortupphörapå distansarbetetdet, kanönskartagaren

varseltid,efter skäligskall då,Arbetstagarenlokal nivå.fall pånågrai
rikt-lokalavillkor. Vissamed ordinariehuvudarbetsplatsentillåtergå

varselveckasmedavtalethar sägalinjer rätt attparternaatt enuppanger
lokaluppfyllas. Enkandelarväsentliga intedet iuppenbartdet attärom

arbetsgivarenhändervadbör klargörasdetarbetsgivare att omsomanser
arbets-dennaEnligtdistans.arbete påvill avbrytaeller arbetstagaren

omställningsperiod.vissfårbådarimligtdet partergivare attär en
användsarbetsplatsdistansarbetarensdettaviktigtSärskilt är avom

distansarbetstiden.undernågon annan
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Organisatorisk tillhörighet

Några arbetsgivare på lokal nivå arbetstagaren organisatorisktattanser
skall tillhöra huvudarbetsplatsen. förbundsorganisationEn rekommen-
derar den organisatoriska tillhörigheten fastställsatt i avtal mellan arbets-
givaren och arbetstagaren. En förbundsorganisation attannan anger
arbetsgivaren skall lämna skriftlig information till arbetstagaren om
ändrad arbetsplats enligt 6 § LAS inom månad efter han eller honatten
övergått till arbeta på distans.att

Arbetstid

Distansarbetare bör, enligt förbundsorganisation, undantas från rättenen
till kompensation för övertidsarbete eftersom de väl uppfyller definitio-

"tjänsteman med hänsyn till sina arbetsuppgifter har särskildnen som
förtroendeställning i arbetstidshänseende". Medlemmarna attuppmanas
reglera den enskildes tillgänglighet för arbetsgivare och kunder. En annan
förbundsorganisaton påpekar den anställdes frihet själv förläggaatt att
sin arbetstid ofta skäl införa distansarbete.är På grund detta,ett att av
och eftersom det svårt kontrollera och underär hur lång tid arbetetatt när
utförs, kan det olämpligt fastställa någon särskild arbetstid förattvara
distansarbetaren. stället börI bestämma den arbetsmängd ellerparterna
det arbetsresultat skall Om företaget ändå fastställtpresteras. ettsom
dagarbetsmått och detta överskrids, skall det betraktas övertids-som
arbete under förutsättning arbetsgivaren har beordrat arbetet elleratt
godkänt det i efterhand.

delEn arbetsgivare lokalpå nivå frågan arbetstidattanger om
regleras kollektivavtal.i lokalaNågra arbetsgivare reglerna påattanser
huvudarbetsplatsen skall gälla. Ibland på lokal nivå ordinarieattanges

Över-arbetstidsförläggning/schema skall gälla för distansarbetare.även
tidsersättning skall i sådana fall utgå enligt gällande regler arbets-om

normalt har övertidsrätt. Vidare skall all övertid distansarbetetagaren vid
planerad och godkänd förväg.i Några arbetsgivare på lokal nivåvara

skriver arbetstiden flexibel och den kan förläggasär påatt att sätt som
arbetstagaren bäst. Det dock inte tillåtet arbeta in de dagarär attpassar

skall tillbringas på huvudarbetsplatsen.som
På vissa ställen övertidsersättning inte utgår vid distans-attuppges

arbete. kanMan dock undantag från denna regel det gällergöra om en
avgränsad tid eller avgränsad arbetsuppgift. En eventuell överenskom-
melse arbetet skall utföras på icke kontorstid skall, enligtatt rikt-om en
linje lokalpå nivå, skriftligt. Frågan övertidsersättninggöras måsteom
regleras särskilt, skriver i del riktlinjer; övertid skall beordras iman en
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Andradistans.arbetar påarbetstagarenregel svårtvilket iförväg, närär
arbets-förskjutenöverenskommamöjlighetinnehållerriktlinjer att omen

efterhand vidgodkännas iÖvertid kanintefastslårtid. Flera riktlinjer att
distansarbete.

Tillgänglighet

arbets-lokalaoch deförbundsorganisationemavanligasteDet är att
hur arbets-ochträffasskallöverenskommelse närgivarna att omanger

förekommerkollegor Detchefer,föranträffbar etc.skalltagaren vara
riktlinjeralls.I vissabehandlastillgänglighet intefråganockså att om

arbetstagarenhögtfår såintetillgänglighet sättas attpåkravenbetonas att
arbets-lokalhuvudarbetsplatsen. Enpåhemmalåst änkänner sig mer

under flex-tillgängligskallnormaltarbetstagarengivare att varaanser
s.k. ñxtider.tidens

Utrustning

arbetsgivarenförbundsnivå,påbl.a. attarbetsgivare,flestaDe anseren
skall arbetadenuttalardemdelutrustningen. En attskall somäga av

kontorsutrustning.ändamålsenliglånaskall kunnadistansregelbundet på
fråganreglerarfall,irekommenderas,förbundsnivå att parternaettPå om

skalldistansarbetsplatsen,påfinnasskallutrustningvilken vem somsom
telefoninstallationer,bekostaskallochden m.m.äga somvem

förtecknasregelskall dennautrustningenarbetsgivarenOm äger som
skall utrustningenriktlinjerEnligt vissaarbetstagaren.och kvitteras av

enligtanvändasfårendastutrustningenföreskrivsIblandmärkt. attvara
riktlinjerförbundsnivå,påförekommer, ävenregler. Detarbetsgivarens

hållPå vissaanvändas i tjänsten. attfårendastutrustningen angesattom
skydds-betryggandeutrustningenför ärarbetsgivaren att uransvarar

för den.instruktionergodtagbaradet finnsochsynpunkt att
förskallarbetstagaren attarbetsgivarelokal attEn ansvaraanser

stöld ochsåbetryggandepåförvaras sätt attochfraktas ettutrustningen
instal-skall bekostaarbetsgivarenIblandskaderisk minimeras. attanges

el-nödvändigamaterial ochutrustningen,avinstallationochlation av
bördatorutrustninganvändaanställde villdeninstallationer. Om egen

försäk-med sittkontrolleraarbetsgivare,lokalenligteller hon,han en
rimligtfall detsåtilläggsförsälcring. I är attbehövsdetringsbolag om

merkostnaden.förstårarbetsgivaren
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Arbetsutrymme

Så samtliga lokala arbetsgivaregott och några förbundsorganisa-som
tioner det arbetsgivaren haräratt för arbetsmiljön.anser ansvaretsom
Både förbundsnivåpå och lokal nivå här och kravensägs påattvar
arbetsmiljön kan variera efter omständigheterna. Vissa arbetsgivare på
lokal nivå den anställde förutsätts medverka tillatt elimineraattanger
eventuella risker arbetsmiljöni och ordna arbetsplatsen på sådantatt ett

säkerheten intesätt Det påpekasatt äventyras. på vissa ställen arbets-att
skall följa föreskrifter,angivnatagaren använda skyddsanordningar och

iaktta den försiktighet behövs för förebygga ohälsa ochattsom
olycksfall.

Arbetstagare skall arbeta på distans skall, enligt några lokalasom
arbetsgivare, kontrollera hyresvärden inte det frågaatt ärattanser om en
delvis kontorisering bostaden.av

Några lokala arbetsgivare och förbundsorganisationer arbets-attanser
givaren skall ha tillträde till arbetsplatsen. fallI arbetsplatsenett attanges
skall kontrolleras innan distansarbetet påbörjas. vissa riktlinjerI uttalas

arbetsgivaren inte för elleratt tillbyggnad, ventilation,ansvarar om-
sanering eller liknande åtgärder i bostaden.

Arbetsgivaren skall, enligt riktlinje, uppmärksam på arbets-atten vara
inte arbetar för mycket. En grundförutsättningtagaren för medge dis-att

tansarbete det finns arbetsplats för allaär anställda på huvudarbets-att
platsen.

påArbetsutrymme kontoret minimi- och maximitid för arbetesamt
på distans

vanligtDet arbetsgivare på lokalär nivå föreskriveratt viss maximitiden
för arbete på distans, regel mellan och fyra dagar. vissa riktlinjerIsom en

arbetstagaren börinte distansarbeta heltid.på andraatt Ianges anges,
bl.a. på förbundsnivå, endast arbetsgivaren och arbetstagaren skallatt
komma i vilken omfattningöverens arbetstagaren skall delta i viktigaom
möten.

Det ovanligt med fastställda minimitider.är Ibland distans-attanges
arbete inledningsvis bör mindre omfattning och dagarna skallattvara av
förläggas så arbetstagaren har möjlighet deltaatt iatt gemensamma
arbets- och informationsträffar. Om kan, enligt lokalär överensman en
arbetsgivare, avtalet innefatta möjlighet för arbetstagaren självatten
välja de dagar han eller hon vill arbeta på distans. börDagarna dock för-
läggas på sådant arbetstagaren intesätt gårett miste för arbets-att om
enheten viktiga möten.
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frågan påuttalar sig idel lokala arbetsgivareEn även utrymmeom
det skallarbetsgivareför distansarbetare.huvudarbetsplatsen En attanser

anställda huvudarbetsplatsen. Omför samtliga påfinnas arbetsplatsen
enligt arbetsgivare, intearbetstagaren, vissaupphör hardistansarbetet rätt

vik-detdel riktlinjerursprungliga arbetsrummet.Itill det ärattangesen
Därför bör arbets-kontoret skallarbetsplatsen påhurtigt ut.överatt sese

bäst: ingavilket alternativdiskuteraoch arbetstagarengivaren ärsom
rullhurts etc. ellermobil arbetsplatsarbetsplats,deladförändringar,

kontoret.arbetsplats påingen

skyddsåtgärderSäkerhet och

och arbetstagarearbetsgivareförbundsnivåpåFlera arbetsgivare attanser
rikt-avtalet. mångaoch sekretess i Isäkerhetfrågornabör reglera om

säkerhetdetaljerade bestämmelsermycketfinnspå lokal nivålinjer om
regler för säker-endast arbetsgivarensAndra återoch sekretess. attanger

behandlarriktlinjer intefinnsföljskall Dethet och sekretess även somas.
frågan alls.

bl.a.förbundsnivå,påinklusivearbetsgivare, attNågra anseren
under dendetarbetsmaterial inteförfinnas ärmåste närlåsbart utrymme
skallarbetsgivarenuppsikt och utrustning ägeranställdes att varasom

endast arbets-falli vissalokal nivåstöldskyddsmärkt. På attanger man
och förvaras påmedföras tillbehövs böroundgångligenmaterial som
vid makuleringoch dyliktuttalasdistansarbetsplatsen. Likaså att papper

ske.rekonstruktion inte kan Detsådantskall förstöras på sätt attett
påskall förvarassäkerhetskopiormeddiskett ettocksåföreskrivs att

persondatom.platssäkert på änsätt, annan
förinstallationnivålokalriktlinjer påVissa att programavanger

Andrapersondatorer.arbetsgivarensfår förekomma ibruk inteprivat
arbets-frånfår lämnasendasthandlingarallmänna utriktlinjer säger att

utlämnandefår begärandistansarbetarenlokaler. Omgivarens avomen
vidarebefordras tillomedelbartbegäranskallbostadenallmän handling i

lokaler.arbetsgivarens

Försäkring

arbetstagarenuttalarförbundsnivå,påbl.a.flesta arbetsgivare, attDe en
arbetsgivarensorsakasskadahemförsäkring. Omskall ha aven

förbundsnivå,påflera arbetsgivare,rekommenderar attävenutrustning
förlustenfallsjälvrisken och i någraskall bekosta ävenarbetsgivaren av

eventuella skade-förhararbetsgivarenIblandbonus. att ansvaranges
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stånd i samband med skadan. Om arbetstagaren föredrar användaatt egen
utrustning bör han eller hon, enligt lokal arbetsgivare, kontrollera meden
sitt försäkringsbolag försäkringsvillkoren gäller den användsäven närom
för arbetsgivarens räkning. Erfordras sakförsäkring det, enligtär samma
arbetsgivare, rimligt arbetsgivaren bekostar denna.att Enligt en annan
lokal arbetsgivare skall anställd fått utrustning för arbeta påatten som
distans för skada eller förlust orsakats skadestånds-svara som genom
grundande vårdslöshet. En arbetsgivare på förbundsnivå arbets-attanser

skall polisanmäla företagsägdtagaren utrustning försvinner frånom
bostaden. Företaget bör, enligt arbetsgivare på förbundsnivå,en annan
teckna försäkring gäller vid inbrott ellerseparat skadegörelse ien som
arbetsrummet.

Många arbetsgivare berör frågor kring arbetsskada.även Ibland anges
lagen arbetsskadeförsäkringatt gäller, och ibland erinrasom attom

kollektivavtalet arbetsskada tillämpligt. Eftersom det kanär svårtom vara
bevisa skada inträffat underatt arbetstid vid arbeteatt på distans bör,

enligt lokal arbetsgivare, arbetstagaren teckna arbetsgivarens frivilligaen
gmppförsäkring för olycksfall.t.ex.

Kostnader och ersättningar

Enligt flera arbetsgivare lokalpå nivå skall arbetsgivaren betala kostna-
derna för telefon. bekostarDäremot arbetsgivare, bl.a. förbunds-påen
nivå, inte arbetsutrymme och städning. grundläggandeEn princip är
enligt lokal riktlinje arbetstagaren inte skall känna arbetsgivarenatt atten

hansutnyttjar eller hennes egendom kompensation.utan
Ibland på lokal nivå arbetsgivaren vid bedömningenattanges av om

verksamheten tillåter arbete på distans skall beakta eventuella kostnader
tillkommer för distansarbetet skall kunna genomföras.I vissaattsom

lokala riktlinjer uttalas arbetstagaren skall tillhandahålla och självatt
bekosta inventarier andra de nödvändigaän ergonomiskaär skälsom av
eller arbetsmiljöskäl. arbetstagarenOm inte har arbetsplats på ordi-en
narie arbetsplats, kan överenskommelse träffas ersättning för arbets-om

Ibland på lokal nivå särskildautrymme. ersättningar på grundattanges
arbetsformen skall undvikas. Telekommunikation vid uppkopplingav
arbetsgivarens datanät bekostas, enligt lokal arbetsgivare,mot normalten

arbetsgivaren. Enligt arbetsgivare den anställde förav attsamma ansvarar
den kostnadseffektivaste uppkopplingen används. Några lokala arbets-
givare arbetstagaren skall bekosta elförbrulmingen.attanser

En förbundsorganisation överenskommelse bör träffas vadattanser
traktamente och resekostnadsersättning. Enligt del lokala arbets-avser en

givare betalas inte traktamente, förrättnings- eller restidstillägg eller rese-
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kostnadsersättning vid mellan distansarbetsplatsen och huvudarbets-resa
platsen.

Uppföljning

lokala arbetsgivarnaDe rekommenderar regel arbetet på distansattsom
följs arbetsgivareEn det viktigt arbetsgivarent.ex. äratt attupp. anser
kontinuerligt följer hur arbetet fungerar, delvis effektivitetssyn-upp ur
punkt också hur arbetstagaren socialt klarar arbetssättet. Effek-rentmen

börtiviteten kontrolleras med hjälp mål arbetstagaren skallav som upp-
bör följasnå. Det sociala utvecklingssamtal.upp genom

Ökad flexibilitet förläggningeni arbetet utanför huvudarbetsplatsenav
och/eller utanför ordinarie kontorstid förutsätter, enligt lokalen annan
arbetsgivare, tydliga mål och regelbunden uppföljning. Arbetsgivaren
och arbetstagaren därför kommabör hur och med vilkaöverens om

uppföljning uppföljningintervaller skall ske. Vid varje bör man gemen-
utvärdera överenskommelsen fungerat.samt om

Övrigt

lokal arbetsgivare uttalar det vikt jämställdhetenEn mellanäratt attav
kvinnor och beaktas fråga möjligheternai arbeta påmän även attom
distans. Distansarbete enligt lokal arbetsgivare, inteär, sättetten annan

lösa bamtillsynen eller sköta andra vårduppgifter hemmet. Arbeteiatt att
distans får heller utföras då arbetstagaren föräldra- eller sjuk-på inte är

deltid.ledig på
medförarbetsgivare på lokal nivå påpekar arbete på distansVissa att

roller för chef och medarbetare. Därför bör uppmärksamhetstornya
formulera och kommunicera detaljerade individuella mål förägnas att

formerna för arbetsledning och effektiv uppföljning.distansarbete,
grundläggande inställningen hos lokal arbetsgivareDen är atten

arbete huvudsak skall utföras på arbetsplatsen och ordinariei inom
arbetstids eftersom företaget efter tillvarata ochMen strävar attram.
utveckla medarbetarnas kompetens i balans med deras situationprivata
kan distansarbete tillåtas då arbetsförhållandena och arbetsuppgifterna så

emellertid eftersommedger. Tiden för arbete på distans skall begränsas,
det arbetsgivarens bedömning arbetstagare under långär att enen som

bostaden får del den utvecklingperiod arbetar i inte iav som ges sam-
arbetsgivarearbetet på arbetsplatsen. Samma även överens-attanser en

hindrar den anställde, arbetetkommelse arbete på distans inte attom om
utföra huvudarbetsplatsen de dagarså kräver, beordras arbete på ävenatt



218 Distansarbetets reglering avtal, riktlinjeri SOU 1998: 15lm.m.

Ävennormalt ingår i avtalet för distansarbete. i riktlinje påsom en annan
lokal nivå arbete på distans skall användas restriktivt.sägs att

aspekt lokalaEn vissa riktlinjer vikten bestämmaärtar attsom upp av
hur arbetstagaren skall hantera inkommande och då särskilt denpost
elektroniska posten.

Flera lokala arbetsgivare betonar arbete på distans bygger påatt ett
ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Fackliga riktlinjer på nivåcentral och förbundsnivå

Avtal

förbundSamtliga det skall finnas skriftligt avtal mellanatt ettanser
arbetsgivaren och arbetstagaren. enskildaDet avtalet skall utgöra ett
komplement till kollektivavtal. förbundenInget avtaletnämnerett attav
bör tid. Avtalet skall kunnaviss med visst varsel. Iblandsägasavse upp

månad lämplig uppsägningstid. riktlinjeInämns atten som en anges
avtal distansarbeteuppsägning inte får innebära den enskildeattav om

anställning företaget.måste sin isäga upp
förbund frågorna frivillighet, omfattning distans-Ett attanser om av

arbete och möjlighet avbryta distansarbetet skall regleras kollektiv-iatt
avtal. Enligt förbund bör avtalet innehålla syftet med distans-ett annat
arbete och jämställdhetsanalys planerna på distansarbete. Förbun-en av
den betonar distansarbetet skall frivilligt och får skeinte påatt vara
heltid.

Organisatorisk tillhörighet

Alla förbund arbetstagaren organisatoriskt skall tillhöra huvud-attanser
arbetsplatsen. Enligt några förbund förbundsnivå skall arbetstagarenpå
ha tillgång till arbetsplats på huvudarbetsplatsen. anställnings-Sammaen
villkor skall gälla oberoende arbetet utförs. tillgångFrågornaav var om
till arbetsplats på huvudarbetsplatsen och organisatorisk tillhörighetom
till huvudarbetsplatsen bör, enligt förbund förbundsnivå,på regleras iett
kollektivavtal.
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Utrustning

Samtliga förbund arbetsgivaren skall bekosta och låta installeraattanser
utrustningen, skall likvärdig den finns på huvudarbets-som vara som
platsen. förbundNågra skriver arbetsgivaren har föratt ansvaret att
utrustning betryggande skyddssynpunkt.är I inkluderasansvaretm.m. ur

det finns godtagbara skyddsanordningar och instruktioner,att densom
anställde skyldig följa. Flera förbund,är inklusive det på central nivå,att

arbetsgivaren skall bekostaäven nedmonteringenatt utrust-anger av
ningen. Det centrala förbundet och några andra utrustningenattuppger
endast får användas arbetstagaren i dennes arbete. Ibland attav anges

Ävenarbetsgivaren skall tillhandahålla centralt datorstöd. frågor om
driftsstömingar och service utrustningen frågor vilka, enligt någraärav
förbund, bör regleras i avtalet.

Av vissa riktlinjer framgår utrustningen skall kvitteras denatt ut av
anställde. förbundEtt på förbundsnivå kollektivavtal bör regleraattanser
frågorna arbetsgivaren skall betala likvärdigutrustning denattom som
finns på huvudarbetsplatsen och iordningställandet den kvittenssamtav

arbetsgivarens egendom. förbundSamma fråganävenattav menar om
försäkringarersättning och skall regleras i kollektivavtal.

Arbetsutrymme

Arbetsutrymmet skall utformat och inrett detså lämpligtärattvara ur
arbetsmiljösynpunkt. Ibland det kan bra reglera huratt attanges vara
distansarbetsplatsen skall utformas. Så samtliga förbund, inklu-gott som

detsive på central nivå, arbetsgivaren skall ha besökaatt rätt attanser
distansarbetsplatsen. På förbundsnivå vissa riktlinjer arbets-attanger
givarens besöka distansarbetsplatsen skall regleras i kollektivavtal.rätt att

förekommerDet också förbund på förbundsnivå skydds-attsom menar
ombudet skall ha möjlighet fullgöra uppgiftsin på distansarbets-att
platsen.

skyddsåtgärderSäkerhet och

Enligt förbund på förbundsnivå skall säkerhetsnivån fastställasett av
arbetsgivaren.

På såväl central nivå förbundsnivå i vissa riktlinjer attsom anges
arbetstagaren skall följa föreskriftergivna och iaktta den försiktighet som
behövs för förebygga ohälsa och olycksfall. Likaså angesi rikt-vissaatt
linjer allmänna handlingar se avsnitt 5.2 skall registreras och iatt
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huvudarbetsplatsen. Arbetstagare arbetaroriginal förvaras på påsom
förbundsnivå lägger stundtalsdistans får använda kopior. På man ansva-

följs arbetsgivaren. arbetsutrustningför Sekretessregler på Om iret att
skyddas inbrott och skadegörelse det, enligthemmet behöver ärextra mot

arbets-förbundsnivå, arbetsgivarens sak.förbund på Det är ävenett
material kan förvaras på säkertgivaren skall till sätt.att ettsom se

Försäkring

delhar förbunden valt olika lösningar. Endet gäller försäkringarNär
skall bekosta alla för-arbetsgivarenriktlinjer förbundsnivåpå attanger

för skador kan uppkommaför utrustning ochsäkringskostnader sin som
arbetstagarens hemförsäkringuttalandenpå den. förekommerDet attom

första hand avsedd för personlig löseftersom den iskall utnyttjas,inte är
inklusive det centrala, skall arbets-förbund,egendom. Enligt några

för självrisk ochoch eventuella kostnaderförsäkringgivaren bekosta
försäkrad.för utrustningenArbetsgivarenbonusförluster. ärattansvarar

ochuppstår arbetsutrymmetskall, vid skada iArbetstagaren somsom
eventuell kostnad.kompenseras föri övrigt,förorsakar skada på hemmet

försäkradarbetstagaren skallförbundsnivåIbland uttalas på att vara
skallhuvudarbetsplatsen. Dessutomeller hon arbetade påhansom om

fritiden.försäkras påförsorg,arbetsgivarensarbetstagaren, ävengenom
bör tecknafall arbetsgivarenockså i vissaPå förbundsnivå nämns att en

distansarbetaren.olycksfallsförsäkring förochfrivillig sjuk-

övertidsersättningtillgänglighet ochArbetstid,

centralatillgänglighet har lösts på olika Detarbetstid ochFrågan sätt.om
meddistansarbetare skall kommabl.a.förbundet skriver överensatt res-
tillgäng-arbetstagarensförläggning ocharbetstidenspektive chef om

regleras ocharbetstidsförläggningen måstelighet. förbundEtt attanser
arbetstiden. Likasåförläggningha ordinariearbetstagaren böratt aven

avseende övertidöverenskommelse bör träffasdetta förbund attanser
tillgängligheten.också reglera/mertid. detta ingårI att

regleras såarbetstidens förläggning börförbundEtt attattannat anser
tillgänglig för kolle-distansarbetstagarenvilka tiderdet klart under ärär

det möjligtvilkaskall också klarläggas inom ärDet gränser attetc.gor
disponera arbetstiden.om

begränsningarcentrala, skallförbund, bl.a. detEnligt några avsamma
distans ellerde arbetar pågälla for alla,arbetstidens längd oavsett om

övertid,enlighet med arbetstidslagen. FörförläggasArbetet skall iinte.
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och jourtid skall regler gälla huvudarbetsplatsen.påmer- samma som
Överenskommelse skall träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren

arbetstidens förläggning och tillgänglighet. Vidare skall med-om om
arbetarna informerade hur arbetstagaren kan nås.vara om

fjärde förbundEtt pekar på den generella erfarenheten det svårtäratt
den verkliga arbetstiden vid distansarbete. finns med andraDetmätaatt

ord risk den anställde arbetar reglerad arbetstid. Manänatten mer
arbetar praktiken tills arbetsuppgift färdig. flera formeri Iären av
distansarbetsuppgifter det dessutom lätt för arbetsgivaren efterhandär att
lägga denpå enskilde mycket arbete. Eftersom arbets-avsevärt mer

kontrolleragivaren kan ha svårt arbetstiden, kan den anställde fåatt
problem eller hon arbetarvisa han övertid. Arbetsgivaren skallatt att
därför omfattandekontinuerligt utvärdera hur arbetsbelastningen skall

enskilt fall måste det också det möjligt heltI varje prövas är attvara. om
reglera arbetstiden och dänned och eventuellersättaatt rapportera
övertid på vanligt sätt.

femte förbundet hänsyn skall till arbetstagarensDet att tasanser
tillgänglighet och arbetstidens förläggning. Förbundetönskemål anserom

också övertidsarbete och kompensationsledighet bör regleras indivi-att
duellt.

Arbetsuppgifter

arbetsuppgifter vilka krav ställs resultatOmfattningen påsamt somav
förbundsnivå detoch kvalitet bör regleras avtalet. Ibland uttalas påi äratt

påverkafastställa mycket tydliga mål och alla får chansviktigt att attatt
målen.de individuella

ersättningarKostnader och

det centrala, arbetsgivarensamtliga förbund, inklusiveNästan attanser
för elförbrukning, telefon, städning, arbetsrumskall betala kostnaderna

slitage./yta, skador och vissa falli även

Utvärdering uppföljningoch

central nivå,enligt några förbund inklusive det påArbetstagaren skall,
arbetsformen. Viddelta utvärderingförbinda sig gång året iatt aven om

för verksamheten och förskall bl.a. för- och nackdelaruppföljningen
behandlas.arbetstagaren
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Övrigt

distans-det viktigtfinns det skrivningarRegelmässigt äratt attom
villkor skall gälla förochfår utveckla sin kompetensarbetaren att samma

gäller väl förbereddaarbetsledningen vadfinns höga krav påalla. Det
möjlighet tillinslag i distansarbetarensutvecklingssamtal, vilka ses som

arbetet.utveckling i
distansarbetsplatsen vidcentral nivå,förbund, bl.a. påNågra attanser

med huvudarbets-skall jämställaseventuell reseersättningberäkning av
förenligt med barn-distansarbete inteställenplatsen. På vissa ärattanges

fråganfallrekommenderas i vissaförbundsnivåpassning. På att om vem
skall regleras.för distansarbetaren Iarbetsledningskall utöva ensom

företagshälso-anslutning tillfråganriktlinje ävenatt omangesannan
distansarbetsavtal.tillanslutningskall diskuteras ivården

överväganden
uttalan-avtalen, deha studeratfår efterintryckDet att gemensammaman
begrän-för det sigmed reservationriktlinjernadena och rör ettattär, om

arbetsformenverkar hanteraarbetsmarknadensmaterial, parterattsat
arbetsmiljö-anställningsskydd ochViktiga delarbra.distansarbete som

avtalen,de olikafinns det skillnader iNaturligtvisbehandlas. utta-ansvar
uttalandenaavtalen,dock bero påkanoch riktlinjerna. Dessalandena att

riktlinjeverksamhetsområden. Ifrån olikakommeroch riktlinjerna en
medanutförligt,behandlatssäkerhetkraven påbank harfrån t.ex. enen

området alls.behandlar Ensektorn inteoffentligariktlinje från den annan
uttalanden ochavtal,delskillnadernatillförklaringmöjlig är att en

andra.äldreriktlinjer änär
föreligger ivilka skyldigheterangivitshar detflera avtalenI somav

börpåpeka dettavill därförUtredningenarbetsmiljöhänseende. att ses
bestämmelseravtalsreglering dåoch inteupplysningar omsom ensom

arbetsmiljödet gällerskyldigheterbeskaffenhet och ärarbetsmiljöns när
avtal.möjliga disponeraochtvingande inte överatt genom

ochuttalandenavtal,det verkarockså konstaterakanVi attatt som
vidförbundsnivå beaktaselleroch bransch-central nivåpåriktlinjer

lägre nivåer.och avtal påriktlinjerutarbetande av
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Genomgångna avtal, uttalanden och riktlinjergemensamma

Avtal

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet,-
ABB Support och LedarnaSIF, CF, Metall lokaltsamt
Siemens Nixdorf och SIF-klubben
Föreningssparbanken
Skandia International
Bull AB
ABB Support AB
Sveriges Television ProgramArkivenAB,
Arbetsmarknadsstyrelsen
Telia
Riksförsäkringsverket
Siemens Nixdorf

påuttalanden bransch/förbundsnivåPartsgemensamma
ALMEGA Svenska Industritjänstemannaförbundet-
Svensk Handel Tjänsteföretagenoch Tjänstemannaförbundet HTF och-
Civilingenjörsförbundet

Arbetsgivarpolicy
Arbetsgivarverket
ALMEGA

örsäkringsbranschens ArbetsgivarorganisationF
verkstadsindustrierSveriges

Stockholms läns landsting
SJ
Ericsson
Astra
Föreningssparbanken
Arbetarskyddsstyrelsen
Sveriges Lantbruksuniversitet
Posten AB
Arbetsmarknadsstyrelsen
Telia

Facklig policy
Tjänstemännens Centralorganisation
Svenska änstemannaförbundetIndustritj
Statstjänstemannaförbundet
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änstemannaförbundetFörsäkringstj
KommunaltjänstemannaförbundSveriges

Civilekonomema
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Distansarbete i internationellt10 ett

perspektiv

Internationell jämförelse10.1

innehållerAvsnittet jämförelse mellan Sverige och ett antal europeiskaen
länder Australien, Kanada och USA.samt

Även svårtdet rättvisande jämförelser mellan länderär att göraom
pådet gäller omfattningen, bl.a. beroende definierar distans-när att man

på gårarbete olika det emellertid konstatera de nordiskasätt, att att
länderna tillsammans med USA och Kanada ligger i i statistiken. Dettopp
ñnns däremot likheter mellan länderna i vissa andra avseenden,stora t.ex

anställda distansarbetare normalt omfattas arbetsrättsligaatt av samma
lagstiftning skyddslagstiftning övrigaoch sociala arbetstagare.som

drivkrafter framkommer detNär det gäller att det i allmänhet enskil-är
fråganföretag driver distansarbeteda individer eller ävensom om men

den tekniska utvecklingen och avreglering telemarknader har ochav
få Få jämförda officiellförväntas betydelse. de länderna har policy.av en

funnits optimism i flera jämförda länder-Det har tidigare stor deen av
gäller utvecklingen antalet distansarbetare. Denna optimismdetnärna av

ändå genomgående såhar dämpats betydligt. Det i de olikaär att man
finnsländerna det potentiell distansarbetare ochatt storen gruppanser

distansarbetare kommer öka i framtiden.att antalet att

Omfattning

det omöjligt rättvisande bild omfattningenDet iär närmaste att ge en av
jämfördadistansarbetet i de länderna. Skälen flera. grund-Ettärav

enhetlig definition. deläggande skäl bristen på Ettär ärannat atten
har mycket olika omfattning regel-statistiska undersökningarna och

bundenhet de olika länderna.i

8-1855567
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Statistik

Definitioner

genomförtsundersökningar de jämförda länderna harDe i i storsom
utsträckning hemarbete. Vissa länderna har statistiki sin utgåttavsett av
från arbetar på någon plats arbetsgivarensänpersoner som annan
arbetsplats.

Sammanställning

förs officiellflertalet de jämförda länderna ingen regelbunden stati-I av
stik distansarbete. statistik förs omfattar ofta hemarbete.Denöver som

officiella statistik förs regelbundet inom EU, Eurostat,Den genomsom
också hemarbete.avser

rättvisandedet i det omöjligtSom är närmaste göranämnts attovan
mellan länderna. emellertid konstaterastatistiska jämförelser Det går att

tillsammans med och Kanada liggerde nordiska länderna USA i itoppatt
placerat och jämfördastatistiken med Storbritannien i mitten övriga

länder därefter.
jämförelse det gäller hemarbete EurostatMotsvarande inom EU när

betydligt mellan demed mindre skillnader1996 visar mönster,ett annat
jämfört.medlemsländer vi har

hinderDrivkrafter och

Drivkrafter

utvecklingdrivkraft generellt den tekniskaEn ärnämns som gersom
på distans. stark drivkraft denökade möjligheter arbeta En äratt annan

inledande skede. finns åtskilligaenskilde individen, åtminstone i Detett
fråganindividuella entusiaster med framgång drivitexempel på omsom

distansarbete.
det gäller företag och organisationerdrivkrafterDe nämns när ärsom

den ifrågasätts ochfrämst ökad produktivitet- i USAäven t.ex.om -
Minskade lokalkostnader ofta drivkraftminskade lokalkostnader. iär en

med hyror. skälstorstadsregioner höga Ett åtminstonenämns,som om
distansarbete ökade möjligheter behålla ochvissa branscher, är att attger
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rekrytera kompetent personal. det gäller europeiska länderNär har även
avregleringen telemarknadema, med ökad konkurrens och lägre priserav

följ framförts stark drivkraft.som som en
peka drivkrafter från samhällets sida, eftersomsvårare påDet är att

officiell policy.flertalet har någon Bland de drivkrafterintestater som
finns önskan decentralisera, vilket de franska DATAR-nämnts atten

drivkraft miljö-projekten exempel på. ochEnär nämns ärannan som
har den drivkraften betydelsetrafikskäl. naturliga skäl iAv störst stor-

tättbefolkade områden. Exempel detta denstadsregioner eller på är
erbjuderskattelindring delstaten Kalifornien arbetsgivare harsom

distansarbetare.

Hinder

europeiska länder,framför allt det gäller vissahinderEtt närnämnts,som
använda telenätet. hindret kommer sannoliktkostnaderna för Det attär att

telemarknader fått inverkan påfå betydelse avreglerademindre när större
prissättningen.

rädslaofta har arbetsgivamashinderEtt ärnämnts attannat som
kontrollen arbetstagarna.förlora över

Policy

Offentliga

policy frånundersökts har ingen officiellländerFlertalet de sam-av som
från sida försöktFrankrike, därundantaghällets sida. Ett är statensman

Även måste,distansarbete. Sverigeutvecklingenaktivt driva påatt av
undanröja hindermed uppgift bl.a.denna utredningtillsätta attattgenom

får ha positivofficiell policy.distansarbete, ha EUmot anses enenanses
forsk-bl.a. stödjer olikaoch medtill distansarbete,iinställning att man

deltar olikaningsprojekt och aktivt i arrangemang.
olikahar genomfört studierländer undersöktsantal deEtt avsomav

Exempeldel.där distansarbete ingåttdistansarbete ellerslag som enom
lät genomföraden brittiskaden kartläggning regeringenpå det är som

Frankrikeélétravail iexempel Le T FrançaiseAndra1993. är rapporten
Även sådantdenna utredningpå Irland.och elefutures-rapportenT är ett

exempel.
Även det gäller distans-saknar officiell policyflertalet länder närom

ibland drivit på distans-ochantal länderarbete, har i accepteratettman
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olika Exempelarbete departement. på det National Tele-inom ärt.ex.
och den australiska lagstiftningeni USAInitiativecommuting om

exempel, mindre skala, Dante-projektetdistansarbete. i inomEtt ärannat
utrikesdepartementet.det svenska

Arbetsgivarna

inställninggenerella slutsatser arbetsgivamasdra någragår inteDet att av
alldeles för heterogen.distansarbete, eftersom Etttill är annatgruppen

uttalanden från olika arbets-svårt hittaskäl det är attär att
uppfattning verkardistansarbete. allmänEngivarorganisationer varaom

enskilda arbets-distansarbete eller bäst på denfrågan inte avgörsatt om
platsen.

branscher,emellertid företag inom vissa IT-gårDet t.ex.att attse
flertalettillämpa distansarbete. gällerDettabranschen, benägnaär attmer

jämförda länderna.deav

Arbetstagarna

börjantycks från ide jämförda ländernaorganisationer iFackliga en
distansarbete.tilloch fall negativa,skeptiska, i vissaallmänhet ha varit

medviljatill inställningensuccessivt ha gåttverkar dockDe över att vara
har vissakonsekvens dennautvecklingen.och Som strävanstyra aven

vissapolicy. gårDetfackliga organisationer attpresenterat gemen-seen
distans-bl.a.de policyskrivningardrag i attpresenterats,somsamma

den anställdeskall innebäradet inteskall frivilligt,arbete attattvara
skall för nödvändigståoch arbetsgivarenpå heltiddistansarbetar att

utbildning.

Lagstiftning

skiljelinje mellandet gårländer studeratsnormala deiDet är att ensom
det. Någonde inteanställda ochdistansarbetare är mot-är somsom

distansarbetare och andramellannormalt inteskiljelinje gårsvarande
normala arbetsrättsligaomfattasbrukardistansarbetareanställda, utan av

skyddsnätet.socialaregler och det
särskild lag-har någonundersökta ländernadeendaDet somav

emellertidLagstiftningen gällerAustralien.distansarbetestiftning ärom
mycket fådagsläget påoch tillämpas ioffentliga sektornendast den

gällersärskild regleringoch visFrankrike har påarbetstagare. sätt somen
distansarbetaremöjlighet förnämligeninfördesdistansarbete. 1994 atten



SOU 1998:1 15 Distansarbete internationellt perspektiv 229i ett

registrera sig handelsman eller kommersiell och på så självsättagentsom
få for bl.a. sociala avgifter. Bestämmelsen infördes för göraansvaret att
distansarbetare marknaden.attraktiva påmera

särskildVissa de undersökta länderna har lagstiftning för hem-av
Ävenfall bli tillämpligarbetare, vilken i vissa kan på distansarbetare. i

mellandessa fall tycks skiljelinjen anställda och icke anställda.
från behovethar kommit olika signalerDet EU om av gemensamen

reglering distansarbete. Några förslag till lagstiftning har emellertidav
stället diskussion med bl.a. arbetsmarknadensinte kommit. pågår iDet en

för distansarbete.fram riktlinjerparter att taom

Framtiden

undersökts bedömningen distansarbetesamtliga länderI gör attmansom
flera, framför allt kom-arbetsfonn kommer öka. Skälen äratt ensom

flertekniska utvecklingen och kunskapsarbetare. Ettbination denav
egenföretagare ochbedömningen antaletskäl mångaär gör attattannat

skulle då leda till ökningsmåföretagare kommer öka. Detatt avsenare en
arbetet utförs distans frånden bemärkelsen pådistansarbetet i att en

enligt den definition utgåttalltså distansarbete viuppdragsgivare, inte
ifrån.

harframför allt utvecklingen i USA varitTidigare förutsägelser om
realistiskoptimistiska, där harmycket även man numera en mermen

emellertid håll starkutvecklingen. finns på vissainställning till Det troen
bedömarekommer öka. Vissamöjliga distansarbetarepå antalet attatt

fjärdedelarmöjligt förframtiden kommerdet i treattatttror avvara
General Servicedistansarbeta. Andra bedömare,befolkningen att som

dramatisk utveckling, ändåmindreAdministration, på görtror menen
befolkningen kommeri USAbedömningen 20-30 attprocentatt av

gäller de andrabörjan sekel. detdistansarbeta i Närkunna nästaav
undersökts framgår det optimismenländerutomeuropeiska närattsom

Kanadadistansarbete i i Austra-utvecklingendet gäller är större änav
arbets-Kanada uppskattar 10-15lien. bedömare iVissa att procent av

distansarbetakommermedelstora till organisationerkraften i attstora
inom 10 år.

de europeiska länder ingår iutvecklingen idet gällerNär som
finnasdet generelltutredningen kan konstatera sett storatt enansesman
liggerEnligt tillgänglig statistik Sverigepotentiella distansarbetare.grupp

distansarbetare. Svenska under-det gäller andelenoch Finland i närtopp
befolkningenden arbetsföra30sökningar visar minst procentatt av

skulle kunna det.distansarbeta, eller bedömer deskulle kunna göraatt
beträffande Finland hamnar på minst 20Motsvarande uppskattning pro-
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Övriga länderländer hamnar på lägre nivå, i dessaävencent. troren men
ökad andel distansarbetare.påman en
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konvention10.2 ILO:s och rekommendation

hemarbeteom

nr 177ILO-konvention hemarbete 1996. Sverige harantogs ännuom
inte tagit ställning till ratifikation konventionen, inte iännu trättsomav
kraft. Arbetstidskommitténs förslagVi den bedömningen att,gör om om

för hemarbete i arbetstidslagen och ibort undantagen semester-att ta
från någrasågenomförs, finns det utredningens perspektiv intelagen - -

bestämmelser i svensk strider mot konventionen.rätt som

Bakgrund

arbeta medInternationella Arbetsorganisationen ILO började 1995 att
hem-internationell konvention rekommendationutforma samt omenen

arbetskonferensenden Internationellaarbete. juni 1996 83:eI antog en
hemarbete. Vid177 och rekommendation nr 184konvention nr omen

arbetsgivarrepresentanterna från Samt-avstodomröstningarna rösta.att
med undantag förfrån medlemsländer,liga regeringsrepresentanter EU:s

godkännande både konven-röstade förTyskland och Storbritannien, av
röstade för godkännanderekommendationen. Tysklandtionen och ett av

röstade både konven-rekommendationen, medan Storbritannien emot
EG-kommissionen har den 27 maj 1998och rekommendationen.tionen

medlemsländer ratiñcera konventionen,rekommenderat samtliga att men
det.medlemsland i gjort DenFinland det enda ILOför närvarande är som

eftersom det först krävs minst tvåkraft,har inte i attännu trätt
ratiñcerat konventionen.medlemsländer har

Konventionen

säkerställa den arbetar i hemmetSyftet med konventionen är att att som
rättigheter övriga löntagare.får samma som

Med hemarbete arbeteinnehåller definitioner.Artikel 1 vissa avses
det hemmet ellerutför lön eller ersättning iarbetstagare mot egnasom en

skallval arbetsgivarens arbetsplats. Arbetetlokal efteri änegeten annan
Arbetetresultera specificerad produkt eller tjänst. intei somansesen

den grad själv-mening harhemarbete i konventionens om personen av
behövs föreller ekonomiskt oberoendeständighet att anses somsom
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egenföretagare enligt nationella författningar eller domstolsbeslut. En
arbetstagare endast tillfälligt utför sitt arbete hemmet stället föri i påsom
sin ordinarie arbetsplats inte hemarbetare. arbetsgivareEnanses som
definieras i konventionen fysisk eller juridisk anting-som en person som,

direkt eller mellanhand, lämnar hemarbete led i sinut etten genom som
verksamhet. artikel framgår2 konventionen tillämpligAv på allaatt är

utför hemarbete enligt artikelpersoner som
Enligt artikel skall medlemsstat3 varje ratificerat konventionensom

genomföra och regelbundet granska nationellt angåendeanta, ett program
syftar förbättrahemarbete till de hemarbetandes situation. Dessaattsom

åtgärder skall vidtas samråd med dei representativa arbetsgivar-mest
och arbetstagarorganisationema och, förekommandei fall, med orga-

för hemarbetande och för arbetsgivarenisationer anlitar hem-som
arbetare.

framgår denartikel 4 nationella politiken så långt det möjligtAv äratt
likabehandling mellanskall främja hemarbetare och andra löntagare. Här

finns uppräkning antal likabehandlingockså områden däretten av
hemarbetandes anslutasärskilt skall främjas: sig till organisationerrätt att

och arbete, skydd diskriminering ochdelta i deras i anställningmot
fråga hälsa och säkerhetyrkesutövning och i på arbetsplatsen, lönom

socialförsäkringsskydd, tillgång utbildning,/ersättning, lagstadgat till
minimiålder för tillträde till arbete skydd vid havandeskap ochsamt
bamsbörd.

Artikel innehåller bestämmelser den nationella politiken för5 attom
lagstiftning, kollektivavtal, skiljedomhemarbete skall genomföras genom

artikeleller på lämpligt i enlighet med nationell praxis. 6Avsättannat
vidtas arbetsmarknadsstatistikenframgår lämpliga åtgärder skall så attatt

innefattar hemarbete. Enligt artikel skall nationelli möjligaste mån 7
angående hälsa och säkerhet tillämpas hemarbete, medlagstiftning på

Lagstiftningenbeaktande dess speciella karaktär. skall också fastställaav
slags arbeten och användningen kanpå vilka villkor vissa vissa ämnenav

förbjudas hemarbete säkerhets- och hälsoskäl. Artikel innehålleri 8av
bestämmelser mellanhänders Enligt artikel skall det finnas9om ansvar.

tillsynssystem säkerställer den lagstiftning tillämpligärett attsom som
skall också finnas effektiva rättsliga medel ochpå hemarbete iakttas. Det

påföljder vid överträdelser.

Rekommendationen

innehåller bestämmelser kompletteringRekommendationen närmare om
innehåller allmänna bestämmelser bl.a. tillsynkonventionen. Denav om

information. innehålleroch arbetstagares till också rekommen-Denrätt
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dationer b1.a. minimiålder, för arbetstagare ochorganisera sigrätt attom
förhandla kollektivt, lön/ersättning, säkerhet och hälsa i arbetet,att

arbetstid, viloperioder och ledighet, social trygghet och skydd vid havan-
lösandedeskap och bamsbörd, skydd vid upphörande anställning, avav

och med anknytning till hemarbete.tvister program

överväganden

Arbetstidskommitténs förslag bortUtredningen har ställt sig bakom att ta
utförs hemarbetstidslagen for arbete i arbetstagarensundantaget i som

beträffande tillmotsvarande undantag semesterlagenoch i rätten semes-
de enda bestämmelser4.6. undantag iterledighet se avsnitt Dessa är

skulle kunna stridaanalyserat möjligenden lagstiftning utredningen som
de föreslagna lagändringarnaartikel 4. Omkonventionenmot genom-

utgångspunkt finnasfrån denna utrednings inteförs skulle det alltså --
konventionen.svensk lagstiftning striderbestämmelser inågra motsom

distansarbete har viratiñkationshinder med anknytning tillNågra övriga
funnit.inte
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10.3 Distansarbete nationsgränsernaöver

Det finns antal internationellaett regelverk kan bli tillämpliga i de fallsom
distansarbete sker nationsgränserna:över Romkonventionen tillämp-om

lag vid avtalsförpliktelser, förordning EEG 1408/71 samordningom
medlemsländernas lagstiftning social trygghet, och direktivav om

96/1/EG "Utstationeringsdirektivet". På skatteomrádet finns ett antalstort
dubbelbeskattningsavtal Sverige ingåtthar med andra stater,som
sexmånaders- ettårsregelnrespektive i kommunalskattelagen lagensamt

avräkning utländsk skatt.om av

Vid den helt dominerande delen det distansarbete utförs idagav som
finns arbetsgivare och arbetstagare inom land. Den ökade interna-samma
tionaliseringen inom ekonomin och, framför allt, den ökade integrationen
inom kan,EU tillsammans med den tekniska utvecklingen, komma att
medföra det blir vanligare arbetstagare bor och arbetar landatt iatt etten
medan arbetsgivaren befinner sig i land. Vissa dessa arbets-ett annat av

kan olikai sammanhang komma bli betraktade distans-tagare att som
arbetare.

Vid transnationellt arbete i olika former kan vissa de bestämmelserav
beskrivs i detta avsnitt bli tillämpliga. Bestämmelserna inteärsom

särskilt avsedda för distansarbetare och har sannolikt betydelse förstörst
arbetstagare kaninte distansarbetare. finns ändåDetsom anses som
anledning översiktlig beskrivning bestämmelserna, framföratt ge en av
allt vilka bestämmelser gäller i ReglernaEU. kan svår-av som vara
överskådliga, och det finns all anledning för såväl arbetsgivare som
arbetstagare reda på vilken lagstiftning gäller arbete utförsatt ta närsom

nationsgränser. bör ocksåMan medvetenöver vad krävsvara om som
formi anmälan och betalning avgifter till landst.ex. social-ettav av

försäkringssystem. finnsDet risk för arbetsgivaren eller denattannars en
anställde kan tvingas betala dubbla avgifter eller skatter, eller denatt
anställde helt ställs utanför socialförsäkringssystemet.
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Romkonventionen konventionen tillämplig lag vidom-
avtalsförpliktelser

lag för avtalsförpliktelser Romkonven-tillämpligKonventionen om
regler vilken lag skall tillämpas dettionen innehåller närom som

olika länders rättsordning. Konventionen haruppkommer val mellanett
har emellertidsamtliga medlemmar i EU. Dentillträtts ärstaterav som

harkraft förhållande till samtliga medlemsstater,i iinte trättännu men
utanförtillämpas EU.däremot kommit ävenatt

har självaHuvudprincipen konventioneni är rättatt parterna att
individuellaskall tillämpas. det gällervilket lands lag Närbestämma som

alltid, vilken lag haranställningsavtal har arbetstagaren parternaoavsett
enligt tvingandedet skydd han eller hon haravtalat kvarom,

lagvalskulle ha tillämpats inget gjorts.bestämmelser den lagi omsom
bestämmelser lagen i det land därfråga tvingande idå i regelDet är om

artikel 6.utför arbetearbetstagaren vanligtvis sitt
avtalsförpliktelser,tillämplig lag för1998:167Genom lagen somom

lagvalsreglerkonventionensjuli kommerträdde kraft den l 1998,i att
svensk lag.gälla som

Förordning EEGsocial trygghet-Lagstiftning nrom
1408/71

trygghet förför socialtillämpningenFörordning 1408/71 systemenavom
flyttarfamiljemedlemmar inomeller derasanställda, egenföretagare som

underlätta den fria rörlig-tillkommit förgemenskapen hareuropeiska att
bestämmelserFörordningen innehållerarbetstagare.heten för bl.a. om

social trygghet.lagstiftningmedlemsländernassamordning mellan om
huvudprincipemaegenföretagare.anställda och Enomfattar bådeDen av

endastlagstiftningen iindivid skall omfattasenskild ettär att aven
socialförsäkringsförmåner ochtillgäller bådemedlemsland. Det rätten

avgifter. syfte med förordningenviktigtbetalaskyldigheten Ett annatatt
medborgarskap.beroende på Konse-diskrimineringundanröjaär att

socialförsäkringen harför den svenskaförordningenkvenserna av
och SOU 1993:115betänkandena Social trygghet EESbl.a.redovisats i

1997:72.socialförsäkringen SOUoch lagEn om
anställd ellerinnebär inteförordningenBestämmelserna i att en

detsocialförsäkringssystemet iautomatiskt omfattasegenföretagare av
be-Sådana förutsättningaromfattaslagstiftningland av.personenvars

rådRiksförsäkringsverkets allmänna 1995:3ff. ochEU-publica häfte ll 3Se s.
ff.socialförsäkringen och 12EU s.
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den nationella lagstiftningen.stäms lagstiftningenDen måste emel-av
lertid lika villkor för tillhörighet till försäkringensätta för med-upp
borgare från de andra medlemsländerna för det landets med-som egna
borgare. Olika medlemsländer har olika regler och förutsättningar för att
individer skall omfattas deras för sociala förmåner. Vissasystemav
länder, harSverige, obligatoriskt Andra medlemsländert.ex. ett system.
har bygger på principen förmåner kopplade tillett system att är attsom
avgifter betalats Något kravin. på skall bosatt landetiatt en person vara
för dess lagstiftning skall tillämpas får dock enligt förordningen inteatt
ställas.

huvudprincipemaEn i förordningen arbetslandets lag gäller.är attav
Det innebär omfattas för social trygghet i detatt systemeten person av
land han eller hon arbetar Det viktigaste undantaget bestämmelsernaär

utsändning. Undantaget omfattar anställda medborgare iär ettom som
medlemsland där han eller hon normalt arbetar hos företag ochett som av
detta företag försänds arbeta i medlemsland. Bestäm-ut att ett annat
melsen innebär arbetet inte längre tid år och denväntasatt, än ettom vara
anställde efterträderinte någon fullgjort sin utsändnings-annan som
period, skall omfattasså lagstiftningen i det land från vilketpersonen av
han eller hon Medlemsländer har också möjlighet ingå avtalsänts ut. att

dispens från bestämmelserna förordningen.iom
den för arbetsgivareFör sin i Sverige utför distansarbete i ettsom

land saknar det betydelse vilkeni medlemsstat bosattannat ärpersonen
Avgörande kan försäkrad anställd iär om personen anses vara som

fysisktSverige, arbetet utförs i land. finnsDettrots att sett ännuett annat
fastingen EU-praxis entydigt har frågan vilketavgjort landssom om

lagstiftning skall gälla sambandi med distansarbete.t.ex.som
emellertid omfattas svensk lagstiftning utförDen ochsom av som

distansarbete land, har enligt förordningeni dock till sjuk-rättett annat
vårdsförmåner det landet.i För erhålla dessa förmåner fordrasatt ett
intyg, utfärdas den svenska försäkringskassan. Andra förmånersom av
utgår direkt från Sverige.

Direktiv 96/71/EG "Utstationeringsdirektivet

Direktivet har tillkommit för skapa ökad klarhet i vilka regleratt om
arbets- och anställningsvillkor tillämpliga vid utstationeringar, förärsom

underlättai sin etableringsfriheten och friaden rörlighetenatt tur av
tjänster. syfte medEtt direktivet undvika s.k. social dump-ärannat att
ning.

Direktivet arbetstagare sin arbetsgivare tillsändsatt ettanger som av
medlemsland för tillfälligt arbeta där skall omfattas värd-annat att av
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områden. minimi-anställningsvillkor på vissa Dearbets- ochlandets
längsta arbetstid ochbestämmelserräknas bestårvillkor omavsom upp

minimilön,semesterdagar år,antal betaldavilotid,kortaste minsta per
vad gäller uthyr-förfogande särskilttillställa arbetstagarevillkor för att

arbetsplatsen,hälsa och hygien påsäkerhet,reglerningsföretag, om
gravidaanställningsvillkor förochhänsyn till arbets-skyddsåtgärder med

ochför barnfött barnoch kvinnor samtkvinnor samt ungasom nyss
bestämmelseroch andrakvinnor jämtebehandlingregler lika mänavom

införlivat iDirektivet skallbehandling.icke-diskriminerande varaom
december 1999.den 16lagstiftningmedlemsstaternas senast

lagstiftning.förslag till visshar lämnatsbetänkandet 1998:52SOUI
för närvarande.remissbehandlasFörslaget

Skatteregler

Dubbelbeskattningsavtal

främstland löperiför arbetsgivarelandarbetar i ett annatDen ett ensom
dubbel-till det ingåsskälendubbelbeskattning. Detförrisk är attett av

antalhar ingåttländer. Sverigeolikabeskattningsavtal mellan stortett
avtal.sådana

ettårsregelnsexmånadersregeln och

för fysis-skattefrihetbestämmelserinnehållerKommunalskattelagen om
ellerfått avlöningSverige,ibosattaka är sommenpersoner som
ochförsta stycketutomlands 54 §och arbetevistelseliknande under

sexmånadersregelns.k.paragrafen.till Denanvisningarnapunkt 3 av
verksamhets-beskattats iinkomstenskattefrihet Sverigeiinnebär om

innebärEttårsregelnmånader.minstdär ioch vistelsenlandet varat sex
år iunder minstvistelsenochanställningen ettskattefrihet ettvaratom

verk-beskattats iinkomsten integällerland. Detoch även omsamma
dubbel-elleradministrativ praxislagstiftning,grundsamhetslandet på av

beskattningsavtal.



238 Distansarbete internationellti perspektivett SOU 1998:115

Avräkning utländsk skattav

Lagen 1986:468 avräkning utländsk skatt innebär attom av en
skattskyldig i vissa fall kan få avräkna skatt betalts utomlands motsom
skatt skall betalas i Sverige. Lagen gäller inte det finnssom ettom
tillämpligt dubbelbeskattningsavtal.
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Författningskommentarerl l

om l982:80lageni §ändring 22Lag om

anställningsskydd

utvecklats underförslaget harinnebördenochBakgrunden till av
lagtextenförtydligandefårFörslagetavsnitt 4.2. ettnärmast avsomses

tillämp-råder kringosäkerhetmed dentillrättaför kommaatt som
sikte påFörslagetdistansarbete.viddriftsenhetsbegreppet tarningen av

arbetsplatsenhardistansarbetaredominerandeheltden somgruppen
rättstillämpningentillöverlämnasfår attbostaden.förlagd till Det av-

endastandra falltillämpas ikunna närbörbestämmelsengöra om
verk-och detarbetsplatsenarbetar påarbetstagareeller någranågon av

flera arbets-vid vilkenbetydelseunderordnadsamhetsskäl är avav
utför sittarbetstagaresker,driftsinskränkningplatser t.ex. somsom en

grannskapscentral.vidarbete en
utförs i bosta-arbetetomständighetendeninnebär attFörslaget att

vilkenbestämmandevidfaktornavgörandedenskallden inte avvara
blirförslagetkonsekvens atttillhör. Endistansarbetarendriftsenhet av

fall.i dessatillämpaskommerfärgatorganisatoriskt synsätt attett mer
bedömningendenutredningen4.2under avsnittutvecklats görSom

huvudarbetsplatsen,tillanknytningfasthardistansarbetareatt ensom
regelbundet,därutför arbeteocharbetsplats därharpraktikendvs. i en

driftsenhet.huvudarbetsplatsenstillhörabörnormalt anses



240 SOU 1998:115

Lag ändring i Kommunalskattelagen 1928:370om

Bakgrunden till och innebörden förslaget har utvecklats underav
avsnitt Förslaget5.3. innebär arbetstagare, under beskattnings-att som
året i tjänsten arbetat minst 800 timmar i bostaden och inte harsom
inrättat särskild fördel bostaden sitt arbete, skall medges avdragen av
för kostnader för arbetsutrymme med kronor2 000 respektive 4 000
kronor, beroende på bostaden inrättad i fastighet eller inte.ärom egen
Vid beräkningen antalet skall endasttimmar arbete det medav som
hänsyn till arbetet eller anställningens varit motiverat utföra iart att
bostaden beaktas.

Förslaget medför möjligheten till avdrag för kostnader för arbets-att
föri bostaden utökas arbetstagare. Därvid bedöm-börutrymme samma

ningsgrunder gälla för löntagare för näringsidkare. Genom för-som
slaget åstadkommes likfonnighet det gäller avdrags-större nären
möjligheterna för bostadenarbetsutrymme i mellan näringsidkare och
löntagare.
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förslagenKonsekvenser12 av

konsekvenserRegionalpolitiska

regional-direktaberäknas fålämnat inte någrautredningenförslagDe
emellerid avseddaförslag lämnaspolitiska konsekvenser. De attärsom

arbetsformDistansarbetedistansarbete.hinder förundanröja är somen
indirektdärförFörslagen kanb1.a. glesbygd.betydelse ifå särskildkan

konsekvenser.regionalpolitiskafå positiva
vilkenkartlägga iNutek i uppdragföreslagitocksåVi har attatt ges

verksam-distansoberoendeomlokaliseringdet skettutsträckning av
siktkan påkartläggning kansådanökade kunskapheter. Den geen

Även kringforskningökadkonsekvenser.regionalpolitiskapositiva en
positivafå sådanaperspektiv kan på siktregionaltdistansarbete i ett

konsekvenser.
detinfrastrukturteknisk är7.2har i avsnitt poängterat attVi om

distansarbete, kantillmöjligheterutökadeförangeläget det, attatt ge
infrastrukturteknisktill avanceradtillgångdet finns utanattgaranteras

ekonomiskaårshar också i 1998Regeringenprisskillnader.regionala
infrastrukturavanceradtilltillgångenaviserat ettvårproposition att ur

utredas.perspektiv skallregionalt

konsekvenserämställdhetspolitiskaJ

jämställd-direktafårförslag någralämnatUtredningen har inte som
konsekvenser.hetspolitiska

harofta intebostadenarbetar ikvinnor ettStudier visar att som
hellerinkomstbeskattnigenvidinnebär dearbetsrum.särskilt Det att

möjlig-utökadetillförslagför arbetsrum. Vårtavdragtillinte har rätt
konsekvenserdärför få positivahänseendet kandettill avdrag iheter

jämställdheten.för
distans-kringytterligare forskningbehovetpåockså pekatVi har av

jämställdhetsperspektiv.konsekvenserarbetets ettur
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Statsfinansiella konsekvenser

Utredningen har lämnat förslag till utvidgade möjligheterett till avdrag
för kostnaden för arbetsrum. Förslaget skall stimu-sättett attses som
lera distansarbete. gårDet inte säker bedömning hurgöraatt en av
många löntagare kan komma beröras, vi uppskattar antaletattsom men
till högst 50 000 Hur många dessa redan har rättpersoner. av som nu
till avdrag för kostnader för arbetsrum går inte beräkna. En vissatt
ökning antalet löntagare får möjlighet avdrag för kost-göraattav som
nader för arbetsrum kan emellertid förväntas ske. Förslaget kan också
komma medföra viss ökning kostnaderna föratt administrationen av
inom skatteförvaltningen. Inte heller dessa kostnader går beräkna.att
Förslaget kan komma medföra vissa deltidsanställda ökaratt sinatt
arbetstid och enskilda individer ökade möjligheter fåatt att ettges
arbete. Någon beräkning storleken på dessa effekter går emellertidav
heller inte Vi därför den bedömningengöra. detatt gör inte gåratt att

någon säker beräkning degöra statsfinansiella konsekvensernaav av
förslaget.

Övriga konsekvenser

denVi bedömningen våra förslag inte kommergör få någraatt att
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet.
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yttrandenSärskilda

Lind,Marie-Louise ThorsényttrandeSärskilt av

ArbetsgivareföreningenSvenska

vanskliga meddetillustrationDistansarbetsutredningen attär aven
idéer,med gårdagensarbetsmarknadarbetsliv ochmorgondagensbelysa

och strukturer.reglerförhållanden,
distansarbetedefinitionbredadirektivetsväljerUtredningen trots av

påhemmetarbetar imedarbetare,anställdatillsigavgränsa enatt som
informationsteknik. Utredningenhjälpmed ellerarbetsplatsfast utan av

vilkaklarlagtoch intedistansarbeteförekomstenkunnathar inte avange
sådantanvändningenförlagstiftningenfinnas ikanhinder avsom

entydigaavsaknadendärvid varitharsvårighetdistansarbete. En av
distansarbete.definitioner av

slås fastvilken detgranskning, ikritiskdominerasUtredningen enav
distans-täckersamarbetsformerochförordningarregler,befintligaatt

tillförslagbland utredningensdettveksamtarbete i hemmet. Det är om
underlätta ochskulledirektivetenligtförslagfinnaåtgärder står att som

funnitprincip inteutredningen iOchdistansarbete.stimulera trots att
medarbetareochkunder, cheferintedistansarbetet,medproblem som

tillförslaglagstiftningen. Dessaiskärpningarföreslåskan lösa,själva
eftersomgenomföras,anställningsskydd börlagenändringar ibl.a. om

depåverkakanockså utöveronödigade barainte utanär grupper
distansarbetande.

teknikutvecklingenställning tilltagithar knappastUtredningen av ny
förmöjligheterständigt levererarorganisatoriska idéer,och nyasomnya

arbetsplats,kommamedarbetareochföretag överenskunder, att om
tolkadesDirektivetarbetskamrater attarbetsmiljö,arbetstid, somm.m.
skulle balanserasutredningendistansarbetetbeskrivningarpositiva avav

valmed utredningenshar tillsammansnackdelar. Dettamed möjliga av
följandepåverkats iolyckligtutredningen påmedfört sättdefinition ettatt

avseenden:
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Utgångspunkten blev historiskt fackligt motstånd hemarbete.ett mot
Exempel användes, inte hämtats från distansarbete med hjälpsom av
informationsteknik.

flexiblaDet distansarbetet, industrisamhällets regler,utmanar0 som
värderingar och arbetsformer, marginaliserades.
Signaler behov stödja distansarbete avregleringatt i0 om av genom

arbetsmiljölagstiftningen ignorerades.t.ex.

Distansarbetsutredningen domineras inventering tänkbara farorav en av
skulle kunna drabba anställda medarbetare vanligtvis påsom som, egen

begäran, distansarbetar i hem.sitt Analysen speglar deninte gängse
bilden distansarbete.av
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KommittédirektivBilaga l

Dir.

1997:83
Regleringen distansarbeteav

regeringssammanträde denBeslut vid juni 1997.5

Sammanfattning uppdragetav

uppgiftsärskild utredare tillkallas medEn att

former distansarbete, dvs. arbetebelysa förekomsten olikaav av som-
hemmet eller plats påutförs hjälp med informationsteknik i påmed annan

den utvecklingfrån traditionell arbetsplats redovisaavstånd samten mer
arbete,kan förutses avseende sådantsom

lagstiftning, har betydelse för distans-kartlägga och redovisa den som-
arbete träffats,de kollektivavtal sådantarbete samt om som

anställ-distansarbete får för arbets- ochbedöma vilka konsekvenser-
inflytande arbetet,vad gäller arbetsmiljö,ningsförhållandena övert.ex.-

mellan kvinnorkompetensutveckling, anställningskydd och jämställdhet
för och skatteförhållanden, denoch på arbetsmarknadenmän ansvars--,

miljönyttre m.m.,

finnas lagstiftningen eller på förklarlägga de hinder kan i sättannatsom-
behovet ändrad eller kompletterandeanvändning distansarbete, och avav

hinder och för underlätta ochreglering för undanröja sådana attatt
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stimulera distansarbete för skapa ändamålsenligt rättsligt skyddsamt att ett
för den enskilde vid sådant arbete, samt

överväganden därvid föreslå debakgrund de lag-görsmot somav-
stiftningsåtgärder eller andra åtgärder behövs, varvid möjligheternasom

kollektivavtaltill reglering särskilt skall beaktas.genom

Bakgrund

internationellt, bl.a. har betydelsen distans-och inom EU,SverigeI av
flexiblare arbetsliv, för såväl företag och andraarbete, del i ettensom

och samhället uppmärksammats. taktverksamheter den enskilde Isom
informationstekniken har distansarbete arbets-med utvecklingen somav

utveck-omfattning. dock oklart hur denform också ökat i Det är närmare
osäkerhethar redovisatslingen och kommer Det ävenatt ut.ut enseser

ochsådant arbete har för arbets-vilka konsekvenser ett ansvars-om
tillämpasfrågeställningar hur lagstiftningen skallförhållanden. Olika om

har lyfts fram.distansarbetepå

arbetsformerinformationstekniken ochUtvecklingen nyaav

medför och kommer medföra förändringarInformationstekniken att stora
förändradelevnadsvillkor möjliggörarbetsvillkor och i övrigt. Den pro-av

och förutsättningar för arbetetsduktionsmetoder och arbetssätt skapar nya
och innehåll.organisation

kombinationeninfonnationstelcnikenkaraktäristiska förDet är av
möjligt arbeta meddatateknik, detkommunikationsteknik och gör attsom

elektronikens ochavstånd. Genominforrnationsmängder över storastora
därmed arbete utsträckning organise-utveckling kan iteleteknikens större

traditionell arbetsplats.påoch utföras någon änannanstans enras
tekniken det möjligt läggaockså konstateraskanDet gör att utatt

Därmed kanutanför landets vissauppgifter utföras på distans gränser.att
personal-läggas till länder med lågaoch arbeten kommatjänster att ut

kostnader.
tekniska utvecklingen, det ökade interna-följd den snabbaTill av

ökad och marknadsanpassning ökar kra-beroendet och kund-tionella en
tillverksamheter snabbt sigoch andrapå företag att nyaanpassaven

viktig utvecklingstrendoch flexibla.förutsättningar En äratt annanvara
traditionella industriarbetet minskar.tjänstesektom ökar och det Enatt

arbetstagareflexibilitet eller kan bli vissaspåren ökadutveckling i är attav
arbetsgivare.eller till arbeta för fleratill bli uppdragstagareövergår attatt

förutses öka.anställningsfonner och Verksamhetsformer EnVariationen av
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form särskilt uppmärksammats i samband med distansarbete de s.k.ärsom
virtuella organisationerna eller nätverken, består företag ochsom av en-
skilda individer samverkar, i regel med hjälp informationsteknik,som av
för begränsad uppgift.en

Genom utvecklingen informationstekniken ökar möjligheterna attav
utföra allt fler uppgifter distansarbete. Renslcrivning, registrering ochsom

uppgifterinmatning hör hit. Kontorsarbete och administrativtannatav
Ävenutsträckning utföras hemmet ellerarbete kan i ökad i på plats.annan

andra sådana kvalificeradekonstruktionsarbete och uppgifter kanmer
utföras distansarbete. Telestugor och liknande bygger på anställdaattsom
från olika företag och eventuellt egenföretagare utnyttjar gemensamma

telekommunikationsutrustning.lokaler och gemensam

"distansarbete "Begreppet

traditionella arbeten utförs bundna till fast arbets-Många utan att vara en
chaufför eller försäljare eller andra rörliga arbeten.plats, arbetet.ex. som

liknande arbeten utförs i arbetstagarensHemindustriellt arbete och som
länge. distansarbete, så dethem har också funnits sedan Begreppet som

emellertid sikte andra särdrag i arbetssituationen.oftast används, påtar
utförs avstånd från bas, oftastkaraktäristiska arbetet påDet är att en en

användande modern teknik,arbetsplats, och medtraditionell somavmer
verksamheten där.ändå direkt kontakt meddet möjligt igör att vara

beroendedärmed organisera arbetetDistansarbete sätt ärär ett att som av
teknik.viss

definition vad distansarbete. regelenhetlig IsaknasDet ärav somen
frånmed. Arbetet utförs på avståndemellertid dessa två elementfinns

informationsteknik används. Uppfatt-huvudarbetsplats ochnågon form av
omfattningskall tillmätas distansarbetetsvilken betydelseningen somom

skifta. Avsaknaden enhetlig defi-kan dockeller organisation i övrigt av en
bild vilken utsträck-få fram enhetlig ihar det svårtnition gjort att aven

fram under-Enligt vad kom idistansarbete förekommer.ning ensom
arbetade då ungefär halv miljon svenska tjänstemänsökning år 1995 en

ställe den ordinarie arbetsplatseneller på någotmed dator hemma änannat
veckan.och halv dag iåtminstone en en

distansarbeteKonsekvenser av

arbetsrättsliga lagstiftningen i delarifrågasatts denhar inteDet storaom
där arbetet sker underanpassad för traditionella arbetsplatserendast är

lagenkontroll. Turordningsbestämmelserna iarbetsgivarens direkta om
kan innebära den har sin arbets-anställningsskydd l982:80 t.ex. att som
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plats hemma blir missgynnad förhållandei till den arbetar huvud-påsom
arbetsplatsen.

frågeställning oftaEn och hur förhållandena iärtassom upp om sam-
band med distansarbete påverkakan uppdelningen mellan arbetstagare och
uppdragstagare.

Arbetsmiljölagen 1977: gäller förl 160 hem- eller distans-även annat
arbete begränsning finns i möjligheterna tillsyn arbetstaga-iutövaattmen

Enligthem. 15 § arbetsmiljöförordningen 1977:1166 skall frågairens
arbete utförs i hemmet inspektionsbesök endast ske begäranpåom som av
arbetsgivare eller arbetstagareden berörs eller det finns någonsom om

särskild anledning till det. finns naturligtvis begränsningarDet ävenannan
arbetsgivarens möjligheter direkt påverka förhållandena vid distans-i att

arbete arbetstagares hem.i en
arbete huvudsakligen utförs har betydelse för tillämpningenVar ett av

bestämmelser i skattelagstiftriingen. gäller resekostnadervissa Det t.ex. om
avdragsgilla till och från arbetet eller i tjänsten.är som resor som resor
Distansarbete har vidare innebära risk för särskilt kvinnoransetts atten

ofrivilligt kan hamna i situation där arbete, familjeliv och fritid vävsen
vilket under förutsättningar kan innebära den totalavissa attsamman,

arbetsbelastningen ökar.
kan finnas risk den arbetar distans får delpå inteDet atten som av

utbildning arbetet eller kompetensutveckling utsträckningi iannan samma
Samtidigt förändrar den tekniken möjlig-övriga arbetstagare. nyasom

heterna till utbildning i arbetet utbildning på distans.t.ex. genom
osäkerhet och de farhågor finns distansarbetets konse-Den som om

innebära hinder för införa och utveckla denna arbets-kvenser kan ett att
form.

den här bakgrunden finns det behov den lag-Mot överett attav se
har betydelse för distansarbete och vilka ändringar i lag-stiftning som

sådant arbetestiftningen behövs för undanröja onödiga hinderatt motsom
ändamålsenligt skydd för den enskilde.och för skapaatt ett

lagstiftningen sådana arbetenBehovet närmastöversynav en av avser
traditionellt utförts fast arbetsplatshar på tek-en men som genomsom

utföras kan förändrasniken har kunnat flyttas och på distans. Detut som
arbetsledningsådan decentralisering arbetet bl.a. ochäravgenom en

kontrollera arbetet. Möjligheterna till socialt samspel ochmöjligheterna att
samverkan förändras också. Samtidigt kan den enskildes möjligheter att

arbetstid öka.själv disponera sin
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tidigare behandlingenDen frågor distansarbeteav om

Arbetstidskommittén har i sitt slutbetänkande SOU 1996:145, bilaga 6
redovisat uppgiftervissa och frågeställningar det gäller distansarbete.när
Kommittén har i förslag till arbetstidslagsitt föreslagit arbete iatten ny
arbetstagarens hem längreinte skall undantas generellt. Det generelltmer
utformade förundantaget s.k. okontrollerbart arbete föreslås dock kvarstå.
Arbete hemmet skulle med sådan utformningi undantags-en av
bestämmelsen omfattas arbetstidslagstiftningen det såorganiseratärav om

det kan arbetsgivarens uppgift vaka arbetet. Platsenöveratt attanses vara
för arbetet skulle därmed inte avgörande. förslagKommitténs i den härvar
delen direktivethar sin bakgrund bl.a. i 93/ 104/EG arbetstidens för-om
läggning i vissa avseenden.

Åtgärder forregeringens proposition bredda och utvecklaI attom
användningen informationsteknik, IT-propositionen, prop.av
1995/96:125, bet. 1995/96:TUl9, rskr. 1995/961282 har regeringen bl.a.

handlingsprogram för bredda utvecklaredovisat och användningenett att
infonnationstekniken. pekadeRegeringen i propositionen regleringenutav
distansarbete fem prioriterade rättsområden och uttaladeett attav som av

lagstiftning klarläggas.konsekvenserna för olika borde borde gällaDetta
området och arbetsmiljölagstiftningendet arbetsrättsliga även t.ex.men

skattelagstiftningen och regleringen för skador på ellerav ansvar person
egendom. målet år genomföra erforderligaDet inomatt att treangavs var
författningsändringar.

har arbetsrätt för ökad tillväxt prop.Regeringen i propositionen En
1996/97:16, l996/97:AU4, rskr. 1996/97:107 hänvisat till vadbet. som
anfördes regleringen distans-i IT-propositionen översynom en av av
arbete.

tillkom för främja bred användningIT-kommissionen, 1995 attsom en
tilläggsdirektiv bl.a. tillinfonnationsteknik, fick i juni 1996genom upp-av

gift bilda rättsligt observatorium, uppgift bl.a. skall attatt ett varavars
uppmärksamma lagstiftningsfrågor rörande distansarbete.

utvecklingen informations-läggs mycket vikt vidInom EU stor av
informationsteknologin medel utvecklasamhället och Europasett attsom

öka tillväxten och sysselsättningen.konkurrenskraft Kom-samt att
grönboken och arbeta informationssamhälletmissionen har i iLeva -

Människan KOM96389 slutlig olika frågor vadi tagitcentrum upp om
det framväxande informationssamhället innebär för det framtida arbets-
livet, för tillväxt och sysselsättning för levnadsförhållandena och densamt
sociala sammanhållningen. Distansarbete har särskilt berörts.
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har ytterligare grönbok berör dessaKommissionen presenterat somen
frågor grönboken arbetsorganisation KOM97128och det är om ny
slutlig.

Uppdraget

för den bakgrundensärskild utredare tillkallas angivnaEn överatt mot se
distansarbete. utgångspunkt för utredarenslagstiftning berörden Ensom

gäller möjligheternaden utveckling pågår detarbete skall näratt somvara
fördelar för såväl enskilda indivi-kan innebäraarbeta på distans storaatt
form sysselsättning och tillväxtnäringslivet och samhället ider för avsom

effekterna tillvara-hållbar utveckling. positiva börekologiskt Desamt en
granska de konse-Samtidigt gäller detoch förstärkas. att noggranttas

för enskilda indi-arbetsmiljösynpunkt kan uppstå denkvenser t.ex. somur
viden.

former distansarbete, deförekomsten olikaUtredaren skall belysa avav
arbetsförhållandena, denarbete kan ha försådantkonsekvenser yttresom

Vidbedöma den framtida utvecklingen.avseendenmiljön och i andra samt
forsk-de utredningar, kartläggningar ochskall resultatetkartläggningen av

Arbetarskyddsstyrelsen, Gles-eller SCB, NUTEK,ning gjorts görs avsom
tillvaratas. det sammanhangetoch andra Ibygdsverket, IT-kommissionen

distansarbete också disku-begreppetavgränsningbör behovet avav en
teras.

det gäller distans-utvecklingenskall informera sigUtredaren närom
andra länder och inom EU.sådant arbete iarbete och regleringen av

förlagstiftningen kan innebäraklarlägga de hinderUtredaren skall att
skydd för denbehovetgenomföra distansarbeteinföra och samt en-av

arbets-lagstiftningen, arbetsmiljölagen,centrala arbetsrättsligaskilde. Den
och ersättning förlagstiftningenjämställdhetslagen,tidslagen, ansvarom

socialförsäkringslagstiftningen skalleller egendomskada på samtperson
betydelse förlagstiftning kan haliksomingå i översynen, annan som

distansarbete.utförandetinförandet och av
mellanförhållanden bör reglerasklarlägga vilkaUtredaren skall som

distansarbetssituation.iparterna en
god arbetsmiljö i vitthänsyn till kraven påUtredaren skall ettta en

för denarbetsvillkor Skyddettillfredsställande i övrigt.perspektiv och per-
datornbeaktas bl.a. bakgrundskall ocksåsonliga integriteten attmot av

kontrolloch arbetsresultat ochdominerande arbetsverktygblir så attett av
datatekniken.blir beroendemycket utsträckningarbetet i stor av

ellerföreslå de ändringarbakgrundUtredaren skall översynenmot av
åtgärdererfordras de andralagstiftningenkompletteringar samtsomav

skattelagstiftningenEventuella förslag till ändringar ikan behövas.som
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skall ha utgångspunkt de grundläggande neutralitet ochsin i principer om
likformighet gäller för inkomstbeskattningen. Vidare skall utredarensom

förslagbeakta förslaget till persondatalag de övriga harsamt somen ny
Offentlighet,Datalagskommittén betänkandetlämnats i Integritet,av

Informationsteknik 1997:39.SOU
området ochsärskilt beakta träffade kollektivavtal påUtredaren skall

särskilt anpassade regler förutforma ochmöjligheterna närmareatt
sådana avtaldistansarbete genom

förslag föreslå hur dekostnaderna for sinaskallUtredaren samtange
skall finansieras.

Arbetsformer m.m.

arbetsmarknadensarbete samråda med IT-Utredaren skall i sitt parter,
berördaandraDistansutbildningskommitténochkommissionen samt

myndigheter.
ochkommittéergäller direktiven till samtligaarbeteutredarensFör

dir. 1994:23,offentliga åtagandensärskilda utredare attprövaattom
redovisadir. 1992:50, järn-regionalpolitiska konsekvenserredovisa att

redovisa konse-dir. 1994:124 ochställdhetspolitiska konsekvenser att
brottsförebyggande arbetet dir.detbrottsligheten ochkvenserna för

1996:49.

Redovisning uppdragetav

september 1998.uppdrag den 1skall redovisa sittUtredaren senast
Arbetsmarknadsdepartementet

9-1855567
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Bilaga 2

Distansarbete i Sverige enligt senare

undersökningar
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Distansarbete enligti Sverige undersökningarsenare

Syftet med denna kartläggning försöka på hur vanligt distansarbete iär att ärge svar
Sverige, i antal och tid. Under de åren har intresset för distansarbete varitsenaste stort,
och flera undersökningar har genomförts för hur utbrett distansarbete i landet.att ärse
Statistikgenomgången utgår från flera dessa undersökningar. förstaDen mätningenav

distansarbete i Sverige gjordes SCB på uppdrag1986 Nordplan Engströmav av av
1990.Johanson undersökning följdes med liknandeDenna undersökning 1995upp en

Engström Johanson 1997. det alltså möjligt beskrivaDet utvecklingen undergör att
denna tidsperiod. Nedan jämförelser mellan dessa två studier i presentationengörs av

flesta undersökningarna rikstäckandeULF95. De och genomförda med hjälp SCBär av
och därför i viss mån jämförbara. Genomgången sådana undersökningarär startarav
med TCO94 och sedan i kronologisk ordning fram till den kart-presenteras senaste
läggningen genomförd undersökningar1998. Dessa har sedan kompletterats med andra
studier har begränsad täckning.som en mer

TCO TCO941994
genomförde med hjälpTCO SCB undersökning med avseende på distans1994av en

arbetets omfattning TCO 1995. skilde iMan undersökningen på de har över-som en
enskommelse med arbetsgivaren regelbundet förlägga arbetstid till hemmet, och deatt

arbetade hemma då och då.som

tredje anställd arbetar hemmaNästan var
Resultatet visade arbetar regelbundet hemma och6 200 000 23att procent, attpersoner,

arbetar hemma då och då. Totalt arbetar alltså800 000 30nästanprocent, personer,
eller miljon samtliga anställda i Sverige någonhemma minst tim-lnärmareprocent av

i månaden.me

Antalet arbetar hemma motsvarande dag vecka eller uppgår totalt tilllsom per mer ca
270 000 personer.

Hemarbete heltid ovanligtpå
fannMan det hemarbetet mycket ovanligt. Ca arbetar44 000äratt permanenta personer

hela eller i hela arbetsveckan i hemmet. sig huvudsakligen yrkes-Detstort rörsett om
traditionellt alltid har arbetat hemma. dessa barnskötare65 procentgrupper som av var

dagmarnmor.

den hemarbetsgruppenLärare största
Av dem arbetar regelbundet i hemmet yrken lärare, barnskötare ochärsom som

Ävenförskollärare de vanligaste. bland dem arbetar hemma då och då lärarnautgörsom
den Därefter företagsadrninistratörer,kommer utredare och Statistiker,största gruppen.
journalister, och bamskötama detFörutom är nästansystemerare. ute-programmerare
slutande arbetar hemma.änstemannagrupper som
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Vanligare arbetar hemma kvinnormän änatt
något vanligareDet bland arbeta hemma bland kvinnor.är Camän 30att än procent av

arbetar hemma, kvinnorna 27 däremot vanligaremännen Det kvinnor harärprocent. att
överenskommelse med arbetsgivaren regelbundet arbeta hemma. 7att procenten av

kvinnorna och detta.5 männen görprocent av

Tidspress det vanligaste skälet till arbete hemmeti
Skälen till arbeta hemma då och då handlade klaraatt attmestsom angavs om av
kraven i tillfälligarbetet tidspress/arbetsbelasming eller behöver få arbeta itrots att man
lugn och Betydligt sällan skäl handlade underlätta detattro. mer uppgavs som om
privata livet utanför arbetet. Endast slippa restiden10 skäl tillprocent attangav som
distansarbete.

Flexibel arbetstid arbete hemmet möjligtigör
Undersökningen visar också det framför allt flexibel arbetstid 63 procentäratt som

det möjligt arbeta hemma då och då, inte tillgång till teknisk utrustning i hem-gör att
kanske skulle kunna vanligareDet den anställde självärmet, tro. attsom man

tekniskinvesterar i utrustning i hemmet 18 procent arbetsgivaren det 13än göratt
procent.

formen hemarbete möjliggörs den tekniska utvecklingenDen ärnyare av som av
mycket åtminstone i sådanovanlig, organiserad form arbetsgivare och anställdatten
kommit regelbundet förlägga arbetstid till hemmet.överens attom

undersökningenslutsatserna i det inte skett någon ökning antalet hem-En är attav av
jämförbara ULF86.arbetare sedan den tidigare undersökningen från 1986 En annan

med dold övertidslutsats andelen mycket högre bland deär äratt personer grupper som
arbetar hemma bland övriga.än

ULF-undersökningen 1995 ULF95
Nordiska Institutet för samhällsplanering Nordplan samlade in data via under-SCB:s
sökning levnadsförhållanden ULF år Engström Johanson 19971995om ensom
uppföljning liknande undersökning gjordes Engström Johanson1986av en som
1990. det möjligt beskriva utvecklingen under tidsperiod,Detta vilket integör att ären
vanligt för undersökningar distansarbete.om

Distansarbete definieras förvärvsarbete helt eller till del förläggs tillnågonsom som
bostaden platseller den ordinarie arbetsplatsen. Nedre för distans-än gränsannan
arbetets tidsmässiga omfattning till timmar/vecka. Jordbrukare och barnom-2är satt

undantagna.sorgspersonal ingår företagare. Distansarbete förut-Däremotär egna
tekniska hjälpmedel.intesätter

År arbetade ungefär i Sverige på distans enligt ovanstående7001995 000 personer
definition. ungefär alla sysselsattaDetta i landet. Ungefär18motsvarar procent av

arbetade på distans dag eller vecka. Knappt400 000 30 procentpersoner en mer per av
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företagaredessa medförDetta antaletär anställda arbetade på1995attegna som
distans dag eller vecka 280 000 Endast 10 000motsvararen mer per ca personer.

arbetade på distans hela tiden, vilket alltså mycket ovanligt.personer var

Distansarbete vanligast bland högutbildade män
de distansarbetandeAv och kvinnorna62utgör männen 38 Deprocent procent. som

distansarbetar oftast högutbildade andelen med högskoleutbildningär är nästan tre-
gånger så bland distansarbetarna bland svenskarna generellt.stor som

flestaDe distansarbetarna, finns35 i åldersgruppen år, och40-49 30procent, ärprocent
år. Endast knappt tio50-59 i åldersgruppen år. Distansarbete20-29 såle-ärprocent är

des arbetsforrn vanlig bland har hunnitär etablera sig påen som mer personer som
arbetsmarknaden.

Distansarbete vanligast offentlig förvaltninginom
Vanligast de distansarbetade arbetade inom offentlig förvaltning; 40att procentvar som
tillhörde den näringsgrenen. ingår personal i utbildningssektorn,Här en grupp som
också befanns starkt representerad. bank-,1989 Inom försäkrings- och fastighets-vara
området övriga tjänster exempelvis konsultverksamhet fanns ungefärsamt en
fjärdedel distansarbetama. dominerarHär däremot den privata sektorn.av

Planering, förberedelse och uppföljning de vanligaste arbetsuppgifternaär
Arbetsuppgifter planering, förberedelse och uppföljning sig drygt 80ägnar procentsom

distansarbetama åt. Kvinnor inom kommunal verksamhet den störstaav var gruppen
utförde dessa arbetsmoment i sitt distansarbete. Inläsning och administrativa göro-som

mål också vanliga bland distansarbetare. Rapportskrivning förekom-vanligtvar var en
mande arbetsuppgift bland distansarbetande jämfört69 med 31män, procent procent
för kvinnor.

Förändring sedan 1986
Antalet distansarbetare ungefär lika många1995 dvs.1986, 700 000. Menvar som ca

hänsyn till antalet sysselsatta totalt har sjunkit under den gångna tioârs-tar att settman
perioden innebär detta andelen distansarbetare har ökat fyramed procentenheteratt

Ävenjämfört med den genomsnittliga distansarbetstiden1986. vecka har underper
denna tidsperiod ökat med från25 dagar vecka till dagar1,2 vecka.1,5procent, per per

framförDe allt har ökat sin distansarbetstid tjänstemän i högre ochärgrupper som
ledande befattningar anställda inom bank-, fmans- och försäkringsbranschen.samt

hälften dem distansarbetadeDrygt använde persondator.1995 det1986av som var
endast hade datorstöd i sitt distansarbete.6-7 procent som

Prognos
års undersökningI 1986 dem då inte13 alls distansarbetade,procentuppgav av som

motsvarande drygt det400 000 möjligt förlägga del arbetetatt attpersoner, vore en av

Enligt uppgift påseminariumfredagenden17oktober1997.
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till hemmet. ÖkningenDenna hade inte infriats vid års mätning.1995 blevprognos
betydligt blygsammare.

Undersökningen fann potential på 600 000 svenskar kan och vill övergå tillen som
distansarbete i viss omfattning. Förutom dessa räknar 60 000-70 OOOattman personer

distansarbetade1995 mindre timmar skulle komma2 öka sinän distansarbetstidattsom
Ävenoch kvalificera sig in i distansarbetamas skara. bland dem redan 1995som

distansarbetade timmar/vecka2 förväntar sig ungefärän kommer175 000attmer man
utöka tiden för distansarbete.att

allaOm önskade fick arbeta på distans eller dagar vecka, skulle detettsom en par per
sig fjärdedel samtliga förvärvsarbetanderöra närmare i Sverige. påpekarMen,om en av

utredarna, detta mindre 10 det totala antalet arbetsdagarmotsvarar än procent av som
utförs i landet.

svenska ökningstaktenDen distansarbete lägre i USA, enligt amerikanskaär änav prog-
från början 1990-talet. Men utvecklingen i USA blev mindre kraftigäven ännoser av

vad de tidigare förutspådde.prognoserna

osäkerhet påTrots grund deñnitionsproblem och olika mätmetoder verkar detstor av
Sverige har andel människor arbetar på distans jämfört med destörresom om en som

flesta andra länder.

SIKA:s undersökning 1996 SIKA96
Statens institut för kommunikationsanalys SHA 1998 genomförde våren 1996 en

resvanorz.undersökning ochIT Med distansarbete här "regelbundet arbete påom avses
plats den vanliga, ordinarie arbetsplatsen." hemarbetandeUänsteresor, däränannan

den ordinarie arbetsplatsen hemmet, rörliga arbeten där och förflyttningarär resor
arbetet undantagna.ingår Med andrai ord omfattas inte kringresande försäljareär eller

Servicetekniker, lantbrukare eller personal inom hemtjänsten.

undersökningenAv framgår arbetsstyrkan13 regelbundet utför sitt arbeteatt procent av
på plats på den ordinarie arbetsplatsen. Sett i internationelltän perspektivett ärannan
detta höga siffror. USA det baraI arbetsstyrkan7 distansarbetar.ärtex. procent av som

Betydligt fler kvinnor arbetar distanspåmän än
Andelen arbetar på distans, dubbelt så högmän 17 andelen kvin-ärprocent,som som

Distansarbetare dessutom8 högt representerade i åldersgruppenärprocent. 35-44nor,
år. typiske distansarbetarenDen sysselsatt i tjänstesektom. vanligare medär Det är
distansarbete i de storstadslänen i övriga landet. Distansarbete klart vanligast iäntre är
de högsta inkomstklassema.

2 i undersökningenfrågorDe behandlar redovisas i avsnitt7.1Transporter.närmaresom resvanor
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Informationsteknik behöver inte någon förutsättning för arbeta på distans. Iattvara
undersökningen framkom endast hälften använde informationsteknik i sitt distans-att
arbete.

AKU-undersökningen 1997 AKU97
SCB samlar årligen in uppgifter hemarbete tilläggsfrågor till arbetskrafts-om genom
undersökningen AKU. års undersökningI 1997 belystes också användningen tek-av
niska hjälpmedel på uppdrag Arbetsmarknadsdepartementet 1997. definitionenIav

arbetsgivare3ingår har överenskommelseanställda med utföra hela ellersin attsom en
hemmet.delar sin arbetstid hemarbetande får redovisa de arbetar regel-Deiav om

bundet och dåeller då på distans.

Totalt arbetar hemma, dvs. omkring sju anställda.250 000 alla Avprocentpersoner av
dessa drygt de hade överenskommelse med sin170 000 attuppgav personer
arbetsgivare regelbundet arbeta hemma, medan de80 000att attpersoner uppgav

då.arbetade hemma då och

flesta arbetar hemma i åldern år. gäller såväl kvinnorDe 35-54 Detär män.som som
dethar överenskommelse arbeta hemma den faktisktDe 22göratt procentsom en av

Alltså dag iarbetade tiden. arbetar de hemma dryg veckan. arbetarMännen 13i snitt en
sin arbetstid hemma, medan kvinnorna förlägger sin arbetstid28procent procentav av

till hemmet. regelbundet arbetar hemma tillbringar sin arbetstidDe 30 procentsom av
arbetar hemma då och då det på sin arbetstid.De 6gör procentsom av

kvinnor jobbar hemmaVanligare att
undersökningen 000 000Enligt den här det fler kvinnor 150 100änär män som

arbetar hemma. andelen hemarbetande finns inom den kommunala sektorn,Den största
vilket drygt kvinnor och13 100 000 30 000 män.procent, motsvarar

hälften alla kvinnor arbetar hemma arbetar med utbildning och forsk-Nästan av som
ning, och drygt arbetar inom vård och Motsvarande tal för30 männenprocent omsorg.

respektive Bland det dubbelt så vanligt arbeta hemma25 5är männen ärprocent. att
inom den enskilda sektorn inom den kommunala sektorn, medan det endast finnssom

kvinnliga hemarbetande inom den enskilda sektom.38 000ca

och forskare den hemarbetsgruppenLärare största
inomjämförelse andelen hemarbetande respektive näringsgren visar den iEn attav

särklass andelen återfinns i kategorin utbildning och forskning. dennaIstörsta grupp
arbetar tredje anställd hemma. antal det drygtI 90 000.närmare motsvararvar personer

hälften alla arbetar hemma har arbete kräver teoretisk kompetens.Närmare av som som
den yrkesgruppen finns bl.a. lärare i grund- och gymnasieskola universitet, vilkal samt

med möjligheter till hemarbete. Gruppen arbete kräver teoretiskär storen grupp som

3 intervjuinstruktionema i innebärI arbete hemmet här formell överenskommelseskallatt attanges en
finnas. intresse tidsbrist ej."hem ellerpåAtt medarbete grund räknasta av av
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andelen hemarbetande i förhållande till yrkesgruppen.kompetens har också den största
hemma.dem arbetarCa 20 procent av

alltid nödvändigtTekniska hjälpmedel inte
några tekniska hjälpmedel föransåg sig inte behövaMånga fler kvinnor än män att

olika yrkes-på kvinnor och ofta arbetar inomkan beroarbeta hemma. Detta mänatt
detarbetar många kvinnor, och i den yrkesgruppenområden. vård och ärInom omsorg

använder tekniska hjälpmedel.mindre andel somen

dator för kunna utföra sitt arbete.arbetar hemma harUngefär hälften dem attenav som
många kvinnor.ungefär lika Avdrygt 125 000Detta mänmotsvarar sompersoner,

arbets-dator betaldi sitt hemarbete harsamtliga använder dator 20 procent avensom
arbetsgivaren betalar dator. Enbetydligt vanligaregivaren. dockDet männensär att

arbetsgivaren, medanhemma har dator betaldarbetartredjedel männen en avsomav
arbetsrumTvå kvinnorna harkvinnorna har det.åttaendast ettprocentprocent avav

arbetsgivaren, femdelvis bekostathelt eller männen.mot procent avav

ellerkvinnorna 20 000andel 18dubbelt såMer männen procentän stor caav som av -
tillsig via datorhar möjlighet kopplakvinnoreller 000107 attmän mot procent upp-

knapptTotalt denna 30 000sitt arbete. utgör personer.grupp

AKU98AKU-undersökningen 1998
påhemarbete SCBårs årliga mätningtillgång till görVi har fått 1998även somom

Resultatetundersölming.i årsFrågorna desamma 1997beställning från EU. är avsom
gjordes 1997med mätningenalltså direkt jämförbartmätningårs1998 är som

AKU97.

arbetsgivareöverenskommelse medanställda har sindefinitionen ingår attI som en
får redovisa dehemarbetandearbetstid i hemmet.delar sin Deutföra hela eller omav

arbetar då och då på distans.regelbundet ellerarbetar

anställda.allaknappthemma, dvs. 9drygtTotalt arbetar 300 000 procent avpersoner
arbetsgivarenöverenskommelse medde har att000Drygt 191 att enpersoner uppger

arbetar hemmadeYtterligarehemma. 115 000regelbundet arbeta attuppgerpersoner
då då.och

hemmakvinnor jobbarVanligare att
ellerundersökning.hemma enligt denna Knappt 8arbetarFler kvinnor procentän män

kvinnor.knappt eller 170 000 Denarbetar hemma, 10 största135 000 procentmån mot
den kommunala sektorn, Dettahemarbetande finns inom 14andelen procent. motsvarar

uppgår till knapptenskilda sektornhemarbetande frånAntalet150 000 personer.
regelbun-enskild sektor arbetar hemmaanställda isamtligadvs. 6135 000, procent av

enskild sektoranställda iarbetar hemmadå. flestaelller då och ärdet De män som

överenskommelseskalli innebär formellintervjuinstruktionen här"arbete hemmet attI att enanges
tidsbrist ej".intresse pågrund räknasfinnas. ellermedarbetehemAtt ta avav
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drygt 000. flesta80 hemarbetandeDe kvinnor, däremot, arbetar i kommunal sektor
drygt 000.l 10

Det också vanligare kvinnor harär överenskommelseän män arbeta regel-att atten om
bundet hemma; knappt 7 kvinnorna arbetar regelbundet drygtprocent 4mot procentav

visar inteDäremot denna mätning hur delmännen. arbetstiden förläggsstorav av som
till hemmet.

och forskareLärare den hemarbetsgruppenstörsta
deAv kvinnor arbetar170 000 hemma regelbundet eller då och då sysslar knapptsom

med utbildning och forskning,80 000 medan arbetar med vård40 000 och omsorg.
Även de arbetar hemma sysslar ofta med utbildningmän och forskning, drygtsom

Därefter kommer finansiell35 000. verksamhet, drygt och25 000, handel och kommu-
nikation, drygt 20 000.

hälften allaCa arbetar hemma har arbete kräver teoretisk specialkompetensav som som
drygt totalt150 000 hemarbetande. utgår300 000 När från yrkesgrupper harav man
denna andel hemarbetande med knappt Därefterstörst 30 kommmerprocent.grupp
andelen ledningsarbete,med 17 antal det knapptI 25 000procent. motsvarar personer.
Arbete kräver kortare högskoleutbildning har de hemarbetande,70 000 ochsom av

arbetar med service-,30 och försåljningsarbete.000 omsorgs-

Stelacon IT-bussen Hushállsbussen97 och SteIa9797
telefonintervjuer med slumpvisAv utvalda företag i juni2 000 och med1997 0003

hushåll i augusti framgår drygt1997 distansarbetar230 000 tim-8att änpersoner mer
vecka. dessaAv använder dator i sitt distansarbete.130 000 Ca 50 000mar per personer

har datakommunikation till arbetet. undersökningen ingår såvälI anställda som egna
företagare. Någon särskild könsredovisning finns inte i Stelacons undersökningar.

På femte företag förekommer distansarbetevart
femtedel företagen,En tillhandahåller datorutrustning30 000 till anställda ist.av som

huvudsak används på plats huvudarbetsplatsen, oftast i hemmen.än 00011annan
företag har anställda arbetar distanspå regelbundet vecka och8minst timmarsom per
använder dator arbetet. Ytterligare företag dei 16 000 kommertror att att
tillhandahålla datorer till anställda inom de två åren Stelacon 1997a.närmaste

hälftenDrygt företagen med anställda regelbundet distansarbetar har datakom-av som
munikation från distansarbetsplatsen. uteslutandeNästan handlar det uppringtom
modem endast sju har ISDN-anslutning. Bland de företag där distansarbeteprocent-
förekommer regelbundet har fjärdedel distansarbetama möjlighet kopplaatten av upp
sig företagets lokala nätverk.mot

Vanligaste kategorierna distansarbetare försäljare, marknadsförare, informatörerärav
och personal arbetar med ekonomi. Därefter kommer anställda arbetar medsom som
personalfrågor och informationsteknologi.
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distansarbetar haderegelbundetanställdamedföretagen anpassat14 procent somav
arbetsrättsfrågor.ochförsäkrings-gällerdistansarbete vadtillsina rutiner t.ex.

distansarbetaetydligt fler kanB
distansarbetadeintedistansarbete 750 000förPotentialen är stor. personer som

på distans.sköta Dettade skulle kunnaarbetesådant motsvararde harbedömer att som
dessasamtligaföretagare.och Nästan sägeranställdaalladrygt 20 procent avegnaav

l997b.arbete Stelacontill dettadatorskulle behövadeatt

distanserfarenheterpositivaöverlag mycketredovisarundersökningeniFöretagen av
påökakommerdetdistansarbeteinförtföretagen attatttrorarbete. 40 procent somav

två år.inomderas företag

Tekniska hinder störst
detanvändarvänlighetbristande störstadatakommunikationens ärIT-ansvariga attanser

dekunnahinderYtterligaredistansarbete.utvecklingenhindret varaangesmot av
högaarbetskvalitet förproduktivitet ochtvivelaktig samtbristande intresse,anställdas

teknikkostnader.

Kom97kyrkanlandsting ochDistansarbete i kommuner,
Svenska kyrkans För-Landstingsförbundet ochKommunförbundet,genomförde1997

lands-Sveriges kommuner,blandenkätundersökningpastoratförbundochsamlings- en
Kommunförbundetdistansarbeteförekomstenangåendekyrkanoch inomting av

1998.

anställdutförs"arbeteundersökningenidefinieradesDistansarbete enavsomsom
huvudarbetsplatsen t.ex. ivecka/månad utanförflera dagarellerregelmässigt peren

distansarbeteMedanvändastelekommunikationsmedel kandärochbostaden avses
intekyrkomusikerlärare ochförtroendearbetstid för samttidpåinte arbete t.ex.ärsom

arbetararbetstagarenenstaka dagarellerkvällsarbete närpåtagetindividuelltheller
hemma.

Kommuner
dessa 17besvarade enkäten. Av procent attkommunernatredjedelarTvå uppgerav

de plane-kommunalanställda. 13bland de attprocentförekommerdistansarbete uppger
införtkommuner harfjärdedel 80drygtvilldistansarbete. Det sägainföraatt enrar

distansarbete.införaeller planerar att

ikompletteradeenkätenbesvaradekommunernade fyraingenEftersom största manav
lämnades visarmed dessa. Detelefonintervjuerenkätsvarenefterhand svar somgenom

försök ipådistansarbetebara förekommerfortfarandekommunernadedet i störstaatt
omfattning.begränsadmycket

omfattningi litenförekommerdistansarbeteslutsatsendrarSammanfattningsvis attman
distansarbets-Omarbetsvolym.anställda och attantal antarbåde vad manavser

dehospå enkäteninte svaradekommuneri deungefär likafrekvensen somär stor som
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kommuner svarade detär 250 anställda 800 000 arbetar i genomsnittsom ca av som en
dag vecka på distans. Den sammanlagda arbetsvolymen på distans mindreper motsvarar

årsarbeten100 de totaltän årsarbetena600 000 i den kommunala verksamheten.av

Vidare visar kartläggningen förekomsten distansarbete verkaratt lika i tätorts-av vara
och glesbygdskommuner. verkar inteDet heller några skillnader mellan olika delarvara

landet eller mellan och små kommuner.storaav

arbetsuppgifterDe utförs på distans huvudsakligen administrativtär arbete, utred-som
ningsarbete, planeringsarbete och protokollskrivning.

Landsting

Inom landstingen förekommer distansarbete i liten omfattning. Hälften de lands-25av
tingen distansarbete förekommer. dockDet bara fåtalatt är anställda inomuppger ett
respektive landsting arbetar på distans. Totalt det sig knapptrör 100 arbets-som om

hälften anställda inom Stockholmstagare, är läns landsting. arbetstagareDevarav som
arbetar på distans det vanligen till tvågör dagar vecka.en per

Församlingar och pastorat
I förekommer distansarbete i mycket liten omfattning.pastoraten Endast 5 procent av

det förekommer distansarbete.pastoraten attuppgav
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Källor till bilaga 2

arbetsplats. TCO.Hemmet 1995.som

Arbetsmarknadsdepartementet.Distansarbete. 1997.

och Redovisning undersökningT-utvecklingen1 transporterna enav om-
kommunikationsvanor SIKA1996. Rapport 1998:1.

arbete distans och atypiska anställningar. Kommunförbundet.Kartläggning påav
1998.

97. 1997a.IT-bussen Stelacon.

Stelacon.1997b.Husshållsbussen 97.

Eriksson, Johansson, flexa tia och DistansarbetetsM-G, G, R: AttEngström, z rum.
struktur och tendenser. BFR-rapport T:8 1990.

och arbetsformer.Johansson, MedM-G, R: ITEngström, organisations-mot nya
tid, ochFlexibilitet KFB-Rappon 1997:28.i organisation.rum
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Bilaga 3

blanddistansarbeteRapport om

lokalastorstädernasi dependlare tre

1998arbetsmarknader

utförd SCBRapport av
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frånResultat enkät distansarbete hos pendlare dei treom
storstädernas lokala arbetsmarknader

1 Inledning

Distansarbetsutredningen har Statistiska centralbyrån SCB beställt urvalsunder-av en
sökning, syftar till beskriva möjligheter, omfattning och hinderatt för distans-som
arbete. dennaI resultaten från undersökningen.rapport presenteras I ävenrapporten ges
kortfattade beskrivningar undersökningsområdet och undersökningspopulationenav

redogörelse för pendlingens utveckling i riketsamt under perioden 1985-1996.en

urvalDet undersökningspopulationen omfattarrepresenterar l 531 vilkasom personer,
valdes för intervjuer obundet slumpmässigtut urval. Följande villkorett ställdesgenom
på de ingår i undersökningen:personer som

år18-640
anställda dvs. företagare ingår i undersökningspopulationen0 egna
pendlar kommungränsöver0
arbetar inom någon de storstädernas lokala arbetsmarknader.tre- av

Som urvalsrarn användes SCB:s sysselsättningsregister SYSSREG för 1996. l 053
intervjuer telefon kunde slutföras, vilket knappt 70svarsprocentper procent,ger en
Intervjuerna gjordes april juni29 4 frågor1998. De distansarbete ställdes tillom som-
de intervjuade redovisas i frågefonnuläret.

Undersökningsomrâdet omfattar de storstädernas lokala arbetsmarknader dvs. Stock-tre
holms, Göteborgs och Malmös. Enligt SYSSREG arbetar96 miljon1,5 ipersoner
området dessa pendlar 0,64 miljon, vilket 40 demotsvararav procent av
förvärvsarbetande i landet och 60 pendlama.procent av

2 Sammanfattning resultatenav

Omkring miljon i Sverige arbetar i kommun och bor i dvs. deen personer en en annan
arbetspendlar. Sedan har1985 andelen pendlare ökat från till21,8 27,5 deprocent av
sysselsatta. I storstädernas lokala arbetsmarknader pendlingen betydligt omfat-är mer
tande i övriga riket. I Stockholmsän lokala arbetsmarknad pendlar 48 deprocent av
förvärvsarbetande medan 36 pendlar i Göteborgs respektive Malmö lokalaprocent
arbetsmarknad.

enkätDen Distansarbetsutredningen beställt SCB riktar sig till pendlare åldernisom av
år,18-64 anställda och har sin arbetplatsär förlagd till någon desom storstä-treav

dernas lokala arbetsmarknader. I undersökningen ingår således inte pendlare t.ex.som
företagare. Av deär 650 000 pendlar i undersökningsområdetegna ca ärpersoner som
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ingår idet urvalsrarnen för undersökningen och den457 500 utgörpersoner som som
redovisningen.uppräknade grundpopulationen i

på fyra aspekter distansarbete nämligen inflytande,Utredningen riktar in sitt intresse
omfattning, hinder och reglering.

påInflytande distansarbete2.1

tillfrågade pendlama, för vilka frågan relevant, sig haOmkring hälften de är anserav
på kan förlägga sitt arbete. dessaeller visst inflytande de Av 20stort anser cavar

sig ha visstinflytande medan övriga procentenhetersig ha 30procentenheter stort anser
inflytande påpendlare sig hauppräknade tal detinflytande. 200 000l är som anserca

sig sakna sådant inflytande.medande kan förlägga sitt arbete 190 000ca anservar

inflytande på de kan för-grad pendlande kvinnorhar i högrePendlande änmän var0
hakvinnorna sigoch 45lägga sitt arbete. Ca 55 männen procentprocent av anserav

sådant inflytande.
korttidsutbildade pendlar.har inflytandeLångtidsutbildade pendlare större än som0

utbildning och demed eftergymnasial 45deOmkring 60 procentprocent ca avav
sig ha eller visst inflytande.gymnasial utbildningmed för- eller stortanser

grad pendlare åkersig i något högreåker bil till arbetetPendlare än somansersom0
Omkringpå de kan förlägga sitt arbete. 25inflytandekollektivt ha procentstort var

kollektivåkama har inflytande.bilpendlarna och 16 stortprocent avav

distansarbete2.2 Omfattning av
i dess närhet. Omkringheltid i bostaden eller 35få de tillfrågade arbetarYtterst av

övriga arbetar inte alls hemma.del arbetar hemma medande tillprocent att enanger
pendlare. allra flesta ellerrespektive De 80290 000165 000Detta motsvaras pro-av ca

Endast några fåhögst timmar vecka.hemma detde arbetar 8görcent perav som
vecka.timmardet 24ängörprocent mer per

pend-i ungefär utsträckningkvinnor distansarbetarPendlande män somsamma som0
perioder.arbetar dock kortarelar. Kvinnorna

distansarbetarutför heldagsarbete hemmade pendlareOmkring 40 procent somavo
70Huvuddelenpendla.för slippa Detta 70 000motsvarasatt personer. pro-av ca

månad på distans.arbetar högst några heldagarcent dessa perav

för distansarbete2.3 Hinder

arbetsuppgiftemas karaktär och behovetarbeta på distansfrämsta hindren forDe äratt
förskäl hinderrespektive dessaarbetskamrater. Ca 6085 procent anger somav

Stockholmsrespektive 225 000 Idistansarbete. 330 000Detta motsvaras personer.av
hindernågot mindre utsträckningdock arbetsuppgifterna iarbetsmarknadlokala ettär

Omkringlokala arbetsmarknadema.i de två övriga 20jämfört med procent anger
övrigt följande:hinder. kanarbetsgivaren I nämnasettsom

for distansarbete.hemmilj hinderfåtal uppleverEndast ön utgöratt ettett-
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Arbetsgivaren hinder för förstörre äldre.ett änses somo yngre
Pendlare med eftergymnasial utbildning i högre grad de med förgymnasialänanser-
utbildning arbetsgivaren hinder föratt distansarbete.utgör ett

2.4 Reglering distansarbeteav

Drygt 10 de tillfrågade det finns skrivnaprocent policydokumentatt eller avtalav anger
distansarbete på arbetsplatsen. 70 det saknas sådana dokument.om procent attanger

Knappt 20 saknar kännedom det finns skrivnaprocent policydokument. uppräk-Iom
nade tal det pendlareär 65 000 arbetar i företag har nedskriven policy förca som som
distansarbete.

2.5 Bakgrundsvariabler någotinte utslag studienisom ger
Vilket civilstånd har, har bam eller inte och restiden inte några statis-man om man ger
tiskt säkerställda skillnader för någon de frågor i studien berör distansarbete,av som

3 Bakgrundsfakta

Här kortfattad presentation de lokala arbetsmarknadema med utgångs-treges en av
punkt från deras sysselsättnings- och näringslivsstruktur. kunaFör undersök-sättaatt
ningsresultaten i sammanhang beskrivs därefter undersökningspopulationenett med ut-
gångspunkt från frågorna i enkäten. Slutligen redogörelse för pendlingensges en om-
fattning under perioden 1985-1996.

3.1 Beskrivning de tre storstädernas lokala arbetsmarknaderav

De storstädernas lokala arbetsmarknader omfattar tillsammanstre miljoner förvärvs-1,5
arbetande, vilket 40 sysselsättningen i landet.motsvarar procent av
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âr dagbefolkning.Förvärvsarbetande 16-64 med arbetsplats i regionenTabell

arbetsmarknad RiketLokalKriterier
MalmöStockholm Göteborg

650år 374870 261821 3 746förvärvsarbetande 856616Antal 16-

51,5 52,151,3 51,9Andelmän
47,948,1 48,548,7AndelKvinnor

57,958,9 56,960,7å.-Ande|15.44
43.1 42.137.9 41.1årAndel45-64

27,3 27,2 29,619,0Varuproduktion
72,8 70,472,781,0Tjänsteproduktion

34,731,5 34,829,5Offentligsektor
65,2 65,368,5organisationer 70,6och övrigaNäringslivet

21,5 21,520,316.4Förgymnasialutbildning
47,7 47,4 49,946,8Gymnasial

27,831,1 30,335,3Eftergymnasial

SYSSREG96Källa:

lokala arbets-storstädernasde två övrigaarbetsmarknadlokalaStockholms änär större
övriga denandra från deskiljer sig påmarknader tillsarnmans. Den sätt attäven genom

lång-inom näringslivet ochtjänsteproduktion,pendlare inom ärandelhar högre som
med tabellJämförtidsutbildade.

följ ande kommuner:arbetsmarknad omfattarlokalastorstädernasDe tre

arbetsmarknad 29 kommunerStockholms lokala
i Uppsala länHåbo kommuningår i Stockholms län,kommuner samtDe 25 som

Södermanlands län.ikommuneroch SträngnäsGnesta, Trosa

arbetsmarknad16 kommunerlokalaGöteborgs
LillaKungälv, AleStenungsund, Mölndal, Lerum,Partille, Ockerö,Härryda,Göteborg,

KungsbackaiochGötalands länVårgårdaiAlingsås, Tjörn, Orust, VästraMark,Edet,
Hallands län.

kommunerarbetsmarknad 1 7Malmö lokala
Lund, Ystad,Svedala, Skurup,Vellinge,Burlöv, Lomma,Staffanstorp,Malmö,

SamtligaEslöv, Tomelilla,Sjöbo, Hörby, Höör.Kävlinge,Trelleborg, Simrishamn,
Skåne lån.ligger ikommuner

undersökningspopulationenBeskrivning3.2 av
pendlarår, anställda,till 18-64 överriktar sig ärUndersökningen ärpersoner som

arbetsmarknader.lokalade storstädernasi någonoch arbetarkommungräns treavsom
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Undersökningspopulationen 30 samtligautgör förvärvsarbetande iprocent undersök-av
ningsonrrâdet och har delvis något struktur denna. Exempelvisän andelenen ärannan

och långtidsutbildademän, i undersökningspopulationenstörre i den totalayngre än
populationen. tabelll 2 undersökningspopulationenpresenteras med de variabler som
ingår i undersökningen.

Tabell 2. Beskrivning undersökningspopulationen.av

Redovisnings- Antal % Redovisnings- Antal %
QFUPP QTUPP

Samtliga 457500 100,0 Färdsält
Kollektivt 162800 35,6

Män 253900 55,5 Bil 283600 62.0
Kvinnor 203700 44.5 Annat 11 100 2,4

248500 54,3 Resavståndår13.44
209 100 45,7å.-45.54 69 000 15,111o km

144100 31,511-20 km
gift/sambo 355400 77,7 106500 23,32134 km
ensamstående 102100 22,3 35-wkm 138000 30,2

Barn årunder13 169400 37,0 Restid
årbarnunder13 288200 63,0 1-30min 18200 4,0

31-60min 107000 23,4
Förgymnasialutb 63 300 13,8 61-90min 117 800 25,7
Gymnasialutb 211 100 46,1 91-wmin 213300 46,6
Eftergymnasialutb 182000 39,8

LokalarbetsmarknadLA Näringsstruktur
StockholmLA 296 100 64,7 lndustriproduktion 75 000 16,4
MalmöLA 68 700 15,0 Byggverksamhet 24 900 5,4
GöteborgLA 92 800 20,3 Tjänsteproduktion 350600 76,6

Undersökningspopulationen omfattar sammanlagt 457 500 45 procentpersoner, varav
kvinnor och 55utgörs 55män. 18-44 ochprocent är 45procent 45-64av ärprocent

år. Drygt 75 gifta eller samboende medanär knapptprocent 25 ensamstå-ärprocent
ende. har barn35 under år13 medan 65procent saknar bam i aktuell ålder.procent
Knappt har15 förgyrrmasial utbildning, drygtprocent har45 gymnasial och 40ca

har eftergymnasial utbildning.procent 35 använder kollektiva transportmedelprocent
till arbetet medan drygt 60 använder bil. 65 arbetar i Stockholmsprocent lokalaprocent
arbetsmarknad, 20 i Göteborgs och i15 Malmösprocent lokala arbetsmarknad.procent

arbetar15 i varuproduktion, i byggverksamhet5procent 75 arbetar isamt procent
tjänsteproduktion.

3.3 Pendlingsutvecklingen 1985-1996

Med arbetspendling vanligen arbetsresor mellan kommuner, dvs. bor imenas personen
kommun och arbetar i landetI helhet pendlar miljonen en annan. som ca en personer.
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har sitt i någon storstädernas lokaladessa arbete de arbets-60 procent treav av
marknader.

Äveni riket med i storstädemasMellan och ökade antalet pendlare1985 1990 140 000.
under perioden. Mellan ochlokala arbetsmarknader ökade pendlingen 1990avsevärt

Nedgången berodde påminskade antalet pendlare med 115 000. 700 0001993 att ca
Från med ökade pendlingen återigenarbetstillfällen försvann under perioden. och 1994

sysselsättningsläget förbättrades. antalet pendlare påi samband med 1996 nästanatt var
högkonjunkturåret tabellnivå det Se1990.extremasamma som

arbetsmarknader 1985-1996.Tabell Antal pendlare i lokala

År LA GöteborgLA MalmöLARiket Stockholm

426 116 331 85 0481985 932 165 381
98646426815 1365491990 1075704

119 89 867533 379 154 8911993 960
958416766 137275 951 0373831996

ÅRSYS,Killa: SYSSREG.

jämfört med antalet pendlarefärre 1985antalet sysselsatta 470 0001996 ärTrots äratt
den procentuella utvecklingen.diagram redovisasfler.105 000 I 1

relativa tal.Pendlingsutvecklingen 1985-1996 iDiagram

._RWet
LASthlm-

GtbgLA.
LAMalmö

19961990 19931985

Stock-riket från tillökade andelen pendlare i 21,8 27,5hela periodenUnder procent.
från tillGöteborgsökade från till 28,1arbetsmarknad 48,0holms lokala 41,9 procent,

har varit likartad förUtveclingenfrån tilloch Malmös 28,5 36,036,0 procent.procent
arbetsmarknader.storstädernas lokalariket helhet och de tresom
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Andelen pendlare ökade varje år med undantag för de lågkonjunkturåren 1992extrema
och då ökningstakten1993, avstannade. Från och med började1994 andelen pendlare
återigen stiga.att

4 Resultat

enkätDen Distansarbetsutredningen beställt riktarSCB sig till pendlare i åldernsom av
år,18-64 anställda och har sin arbetplats förlagd till någonär de storstä-tresom av

demas lokala arbetsmarknader. undersökningen ingårI således pendlare ärsom egna
företagare. Urvalsramen baseras på SCB:s sysselsättningsregister, vilken redovisar
anställnings- och pendlingsförhållanden från slutet 1996. Av de 640 000av ca personer

pendlar i undersökningsområdet det 457 500 ingår i urvalsrarnenärsom personer som
för undersökningen och den uppräknade grundpopulationen i redovisningen.utgörsom
Frågorna omfattar dock olika populationer beroende på hur och till vilkenstora grupp
frågan ställd. Därför populationens storlek i redovisningen.är anger

Resultatet undersökningen nedan fråga för fråga. Frågornas utformningpresenterasav
finns i slutet Frågorna ställda forl-7 population ochärrapporten. avgränsa rättattav
för få tillgång till antal bakgrundsvariabler, vilka särredovisas i tabellerna.att ett
Frågorna redovisas8-14 för sig med kommentarer. redovisningenI har uppräkningvar

urvalet gjorts till total nivå med hänsyn till urvalspersonemas sannolikhet ingå iattav
urvalet och på grundval kända populationsuppgifter från urvalsrarnen.av

4.1 Grad inflytande pá förläggningen frågaarbetet 8.av av

Något hälften de tillfrågade pendlama, motsvarande drygtän 200 000mer av personer,
sig ha visst eller inflytande på sina möjligheter välja de kan föreläggastort attanser var

sitt arbete. dessa harAv procentenheter20 inflytande och visst30stortca ca
inflytande. Se diagram uppräknadeI tal detta 120 med visst000motsvarar ca
inflytande och 85 000 med inflytande.stortca personer

Diagram Grad pá2. inflytande förläggningen arbetetav av

Stort
inflytande

21%

Inge
inftylande

48%

Visst
inftytande

31%

Redovisningsgrupp:400000pendlare.

Knappt pendlama50 sig sakna inflytande på förläggningen sittprocent av anser av
arbete. Detta pendlare.190 000motsvarar ca
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Jämförelse mellan kvinnor och män
Pendlande kvinnor i högre utsträckning inflytande på hur de kan förlägga sinasaknar

pendlande Omkring kvinnorna ocharbetsuppgifter 55 45än män. procent procentav ca
sådant inflytande. kvinnor ochsaknar Detta 90 000 100männen motsvarasav av ca ca

statistiskt säkerställd.diagram SkillnadenSe000 mån. är

på förläggningJämförelse beträffande inflytande arbetet.Diagram mellan kvinnor och män av

50.0

50.0

40,0
ä

30° Kvinnorå .
Mä"l I20,0

inflytandeinflytandeinflytande Visst Storthget

230000.Pendlandekvinnor170000 pendlandeRedovisningsgrupper: män,
visst inflytande.både kvinnor och sig ha DettaOmkring 30 mänprocent anserav

sjundeinflytande harkvinnor och knappt Stort70 00045 000 män.motsvaras varcaav
kvinnor ochvilket 60 000fjärde 25 000kvinna och män.motsvarar cavar man,

statistiskt säkerställd.Skillnaden är

utbildningsniváermellanJämförelse
förläggningengrad inflytande påeftergymnasial utbildning har i högrePendlare med av

de medutbildning.saknar eftergymnasial Ca 60sitt arbete pendlare procentän avsom
de har visst ellerutbildning motsvarandeeftergymnasial 125 000 attpersoner anser--

eftergymnasial utbildningde saknarinflytande medan 45 procentstort anserav somca
Skillnaden statistisktsådant inflytande. 000sig ha Det 100 ärmotsvaras personer.av

säkerställd.

på förläggningutbildningsniváer beträffande inflytandeJämförelse mellanDiagram av
arbetet.

Förgymnasial
.Gymnasial
gEftergymnasial

inflytandeVisst inflytande Stortingetinflytande

utbildning180000,ocheftergymnasial65 gymnasial210000medförgymnasial 000,PendlareRedovisningsgrupper:
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Jämförelse mellan pendlare med olika färdsätt till arbete
Pendlare åker bil till arbetet har i högre grad inflytande på forläggningensom stort av
sitt arbete de åker kollektivt.än Nästan fjärde bilpendlare sig hasom stortvar anser
inflytande jämfört med sjätte kollektivpendlare. Totalt beräknas de uppgå till 60 000var
respektive 20 000 Skillnaden statistiskt säkerställd.ärpersoner.

Diagram Jämförelse mellan pendlare med olika färdsätt beträffande deras inflytande pá
förläggning arbetet.av

60

50

40
KollektivtI30
Bil.

20

Ingetinflytande Visstinflytande Stortinflytande

Redovisningsgrupper:Kollektivåkandependlare162800,medbil283600.

Övriga jämförelser
finnsDet inga tydliga skillnader mellan de lokala arbetsmarknadema, och äldre,yngre

olika näringsstrukturer, olika civilstånd eller mellan de har bam eller saknar barnsom
under år. finns13 Det heller inga säkerställda skillnader på grund olika reslängd ellerav
olika restid till arbetet.

4.2 Omfattning distansarbete fråga 9av

fåYtterst pendlare brukar förlägga hela sitt arbete till bostaden eller i dess närhet.
Endast några få på frågan. Däremot drygt 35 de till delsvarar procent attsvarar en
utför arbete hemma medan knappt 65 de inte alls det. Dettaprocent att göranger

165 pendlare000 till viss del arbetarmotsvaras hemma medan 290 000av ca som anger
de aldrig arbetar i bostaden eller i dessatt närhet. Se diagram

Diagram Andel pendlare arbetar hemma till viss del.som

Arbetar Arbetar
på påinte

distans distans

Redovisingsgrupp:455000pendlare.
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Jämförelse mellan kvinnor och män
finns tydliga skillnader mellan kvinnor ochingaDet män.

utbildningsniváerJämförelse mellan
del sittpendlare har eftergymnasial utbildning förläggerhälften deDrygt en avav som

för-fjärde gymnasial och drygt femte medarbete till hemmet jämfört med med varvar
utbildning övriga tvåSkillnaden mellan eftergymnasial ochgymnasial utbildning.
mellan pendlare harutbildningsnivâer signifikant. skillnadenDäremot ärär som

säkerställd.förgynmasiala utbildningar integymnasiala och

pendlare brukar distansarbeteDiagram 7. Andel som
utbildningsnivå.efter

Förgy nlrmas

Efte ialrgymnas
52%

medförgymnasial65000,PendlareRedovisningsgrupper:
utbildning180000.ocheftergymnasialgymnasial210000

fråga 10distansarbete4.3 Frekvens av
på frågaska 10. Iviss arbetar hemmade till deli fråga ävenDe 9 att svarasvararsom

frågan.undersökningsområdet berörs Iiuppräknade tal det 165 000är som avpersoner
i antal arbetade timmar.redovisas fördelningendiagram 8

vecka.Antal arbetade timmarDiagram per

24tim
3%9-24tim

16% 2 tim
33%

2-8tim
48%

pendlare.165000Redovisningsgrupp:
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Var tredje pendlare arbetar hemma mindre två timmar vecka,än arbetarper varannan
timmar och2-8 sjätte arbetar timmar.9-24 Endast några få arbetar hemmavar procent

timmar24 vecka.änmer per

Jämförelse mellan kvinnor och män
Det finns tydlig skillnad mellan pendlande kvinnor och bland de arbetarmän 1-en som

timmar8 vecka. Kvinnor arbetar i utsträckning timmarstörre 1-2 medanper störreen
andel arbetar timmar.2-8 Skillnadenmännen statistiskt säkerställd. övrigtär I finnsav
inga noterbara skillnader.

Diagram Distansarbetande efter kön fördelade efter antal arbetade timmar hemma vecka.per

mhfän
Kvinnor.

2 in 2-8tim 9-24im 24tim

Redovisningsgrupper:Pendlandekvinnor60000,pendiande 105000.män

4.4 Förekomst heldagsarbete på distans för slippa arbetspendla frågaattav
11a .

deDrygt 40 pendlare utför del sitt arbete i hemmet eller iprocent dessav som en av
närhet arbetar hemma hela dagar för slippa pendla. Detta 70att 000motsvaras av ca
personer.

Reseavstándets betydelse för att slippa arbetspendla
Reseavståndet betyder del för valet arbeta heldagar hemma. Knappt tredje-atten av en
del de har km till arbetet1-10 arbetar hemma heldagar medan hälften deav som av

har km eller35 till arbetet arbetar heldagar. Skillnaden statistiskt säker-ärsom mer
ställd.
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Diagram 10. Andel distansarbetar förheldagar slippa arbetspendla efter reseavstánd.attsom

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
1-10km 11-20km 21-34km 35-wkm

Redovisningsgrupp: pendlare.165000

på4.5 Frekvensen arbetade heldagar distans för slippa arbetspendiaatt
fråga 11 b

Omkring pendlare arbetar på distans för slippa arbetspendla. dessa arbetar70 000 Avatt
motsvarande någonhögst eller heldagar70 50 000 2-3procent,ca ca personer, per

påmånad distans. Ca motsvarande arbetar minst hel-20 15 000 1-3procent personer
dagar vecka. Endast några arbetar dagar eller veckaprocent treper mer per

påDiagram heldagar distans för slippa arbetspendla.11. Arbetade att

hbgsi 2-3 1-3 3sn
dag/månad dagar/månad dagar/veckadagar/vecka

Redovisningsgrupp:70 pendlare.000

fråga4.6 Hinder för utföra distansarbete 12 och 13att

forfrämsta hindren arbeta på distans karaktären på arbetsuppgifterna ochDet äratt
behovet arbetskamrater. inteAv de distansarbetar det 85är procentav som ca som

arbetsuppgifterna hinder för distansarbete och behovet60 procentanger som ca av
arbetskamrater. respektive pendlare.Detta 330 000 225 000 Knappt 20motsvarar ca

pendlare arbetsgivarna hinder.motsvarande 70 000 Knappt 15procent ettca anger som
svårt motivationen hemma medan minskadesig ha med 10säger procentprocent anger

boendemiljönkarriärmöjligheter. hinder i i form ochFem procent utrymmeanger av
brist på ostördhet orsak till inte arbeta hemma. Se diagram 12.attsom
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fråga finnsI del redovisar13 de skäl intervjupersonen angivitöppenen som som som
hinder för distansarbete. flestaDe det innehållet i arbetsuppgifternaärattsvaren anger

det hindret for distansarbete. Relativt många deär största tekniska för-attsom anger
utsättningarna saknas för kunna arbeta på distans.att

Diagram Hinder för distansarbete.12.

Särrrerröjligheteratt
arbetaostört

Utrymmsskäl

karriärmöjligheter
rrinskar

Svårare rmtiverarrigatt

Arbetsgivaren

Behovav
kantaterarbets

Arbetsuppgifterna

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Procent

säkerställdaFöljande statistiskt skillnader mellan olika anställda kan noteras:grupper av

Jämförelse mellan lokala arbetsmarknader
Arbetsuppgifterna det främsta hindret för distansarbete enligt undersökningen. Deär är
dock mindre hinder för distansarbete i Stockholms lokala arbetsmarknad i de tvåänett
övriga. Omkring eller de arbetar83 205 000 i Stockholmsprocent personer av som
lokala arbetsmarknad arbetsuppgifterna det främsta hindret jämfört medanger som ca

för de arbetar i Göteborgs 75 Personer90 och Malmös 50000 000procent som
personer lokala arbetsmarknader.

Jämförelse mellan och äldreyngre
Arbetsgivaren betydligt hinder för distansarbete för förstörre änettses som yngre
äldre. Omkring de arbetsgivaren skäl drygt25 medan lOprocent av yngre anger som

äldregruppen skäl.procent angerav samma

utbildningsniváerJämförelse mellan
utbildning i betydligt arbetsgivarenmed eftergymnasial högre gradPersoner attanser

hinder för distansarbete för med forgymnasial utbildning. Om-utgör änett personer
eftergymnasial utbildningkring de med motsvarande drygt25 30 000procent av perso-

arbetsgivaren hinder.ettsomner anger
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4.7 Förekomst policydokument eller avtal frågadistansarbete 14 ochav om
15

fråga frågas företaget harI nedskriven policy för14 distansarbete. Omkring 15om en
pendlarna arbetar i företag har sådana policydokument distansarbeteprocent av som om

medan saknar75 denna dokument på sin arbetsplats. Dettaprocent typ motsvarasav av
respektive65 pendlare. Omkring000 335 000 har det inte10 procent svarat att vet om

företaget någonhar policy. Detta pendlare.55 000motsvaras av

Diagram 13. Förekomst policydokument distansarbete.av om

Vet Ja

Nej
75%

455000pendlare.Redovisningsgrupp:

finns särskilda avtal distansarbete påFråga det reglerar arbetsplatsen.15 avser om som
i fråga mångaSvaren i frågan liknar i de Ungefär lika svarade det fanns14.stort att

avtal distansarbete. Något färre svarade nej medan något fler svarade Detett vetom
kan svårt för den svarande skilja på skrivna policydokument och avtal. Dettaattvara
kan förklara i de båda frågorna lika.äratt svaren

Diagram 14. Förekomst avtal distansarbete.omav

JaVet 13%18%

Nej
69%

455000pendlare.Redovisningsgrupp:
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Jämförelser
finns inga skillnader mellan hurDet kvinnor och har på frågan. Detmänstora svarat

finns inte heller några skillnader mellan övriga rcdovisningsgmpper.stora
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Frågor distansarbeteom

Har anställning under1 Du maj 1998en nu
Till FöräldraledigaIV E: och tillfälligt frånvarande ja.svarar

i arbetsmarknadsåtgärderIP ex AMS-utbildning, ALU, API nej.svarar
Jav
Nej, tack för Din medverkan---hoppa SLUT0

mångaHur arbetar vanligen2 Du vecka huvudsakligatimmar Din anställningiper
Till Om fler anställningar beIVE: för den huvudsakliga,IP dvs den där tillbringarIP mestsvara
tid. Om arbetstidenvarierar från vecka till vecka genomsnittlig veckoarbetstid.anges

Antal timmarI

Vilken kommun bor3a Du i

vilken3b kommun huvudsakligaI Din arbetsplats belägenär 7

Pendlar kommungräns till31: Du arbetsplatsDinöver

I JA
NEJ----SLUT2

Vilketfärdsätt använder huvudsakligen4 till ochfrån din arbetsplatsDu
tåg,Kollektivt buss, tunnelbana inkl taxi och färdtjänst0 m m,

Bil egen samåkerellerv
Annato

långt avståndet mellan din bostad5 Hur och arbetsplatsär
Till Om arbetar iIVE: IP bostadenkoda 777----hoppa SLUT.permanent

fast arbetsplats denHar växlar: koda 888----h0ppa SLUT.utan

Reslängd km Restid tim-
OBS Enkel resa

Är gift/sambo6 Du
Ja0
Nej0

C
minderåriga barn under år boende7 Har Du ditt hushåll13 i

Till IVE: bor växelvis hos föräldrarnaBarn ja. Helgpappor och helgmammorsom svarar svarar
nej.

Ja0
Nej0
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frågorNu kommer arbeta i bostaden eller nära bostadenatt k distansarbete.om s

Vilken grad inflytande8 dupersonligen påDu har jörläggningen arbete tillDittattav anser av
arbetsplatsen, bostaden eller platsannan

inflytande allsInget0
Visst infytande

inflytandeStort
Frågan aktuell
Vet

Brukar vanligen förlägga hela eller någon del arbete9 Du till bostaden, eller tillDittav en
plats bostaden ordinarie arbetsplatsDinintenära ärsom

hela arbetet----h0ppaJa, SLUT0
delJa, en0

Nej----h0ppa 12a0

många veckan brukar det bli10 Hur timmar i
Mindre timmar i veckan2än0

timmar i veckan2-5
timmar i veckan6-8

timmar i veckan9-16
timmar i veckan17-24

timmar i veckanMer än 24

Händer det arbetar heldagar hemmeteller hemmetså sådan11a Du Dui nära justatt att en
dag slipper pendla

här orsaken till distansarbetahela dagar i hemmet, kan, behöver,TILL IVE: Nämn att att men
inte just slippa pendla.attvara

Ja0
Nej----hoppa 12b0

hur ofta sker det11b Omjg,
hela dagar i veckan hoppaMer 3 13än ----0

hela dagar i veckan---- hoppal-3 13
månadenhel dag i eller mindre----hoppaEn 1 13

dgr i månaden2-3

Ärskälet till distansarbetarVad detför12 Om 93: Du inteär att att:
börja med alternativ b: Vad skälet till distamsarbetarOm 9211a2, Du inteär att

Ärheldagar detför att:
påinte har möjlighet utrymmesskäl, inkräktar bostadsutrymmeta Du0 av

a/NJ
går påArbetsuppgifterna inte utföraOm 9211a2, läs Deflestab att0

distans a/NJ
fårinte för arbetsgivaren a/Nc Du J

har möjligheter arbeta Ja/NDud sämre ostörtatt0
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13 Jagskall läsa någraytterligare skäl till inte arbetarDuattnu upp
9211a2, pålås heldagar distans.Jagvill för påståendeDu varjeatt säger:

instämmerDu eller inte instämmer påståendet.medom

distansarbetarJag inte 9211a2, läs heldagar, eftersom::

hara Jag behov 9211a2, daglig kontaktläs med arbetskamrater0 av :
och/eller ledning.

svårareharb Jag motivera mig utanföratt0
arbetsplatsen
c inte bra för minDet karriär befordringsmöjligheterär0 -
kan minska

Finns det ytterligared skäl till inteDuatt0
distansarbetar9211a2, heldagarläs :

ja,Om skäl:ange

det formulerad och14 Finns nedskrivenpolicy eller gällande distansarbetestrategi pâ dinen
arbetsplats

Jav
Neji
Vetcj0

det speciella lokala15 Finns avtal reglerar distansarbetepå dinsom
arbetsplats

JaI
Nej0
Veto

10-1855567
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Bilaga 4

Distansarbete ettur

jämställdhetsperspektiv

Ewa Gunnarsson
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1 IT miraklens- och frälsningens tekniksom en

"Propagandisterna för den virtuella tekniska revolutionen har tendens atten
uttrycka det faktisktsig funnes alternativ verklighet; de villsom om en ny, oss

verkligen skulle kunnavi lämna vår nuvarandeatt världtro att och utvandra till
detta sällare land. Det helt enkelt kundevi höjaär översom om nuetsoss
frustrerande och gäckande ofullkomlighet. denDet utopiska frestelsen.är "

Citatet hämtat Kevin Robins kapitelär Cyberrummet och världen vi lever i -i bokenur
i Transformation Kulturen i den virtuella staden Hemer och Nilsson red., 1998. IT-
framstår i sina avancerade former miraklens och drömmarnasmest teknik. Därsom en
siare och teknikutopister drivs fram, Kevin Robins 1998 uttrycker det,som enav
febril på det översinnliga; den här gången ska dentro tekniken äntligentro atten nya
definitivt befria från denna ofullkomliga världs begränsningar och besvikelser.oss

Citatet får stå inledande tankeställare. många svenskaI undersökningarovan som en om
distansarbete finns drag utopiska tekniksyn, de inte lika tillspet-även ärav samma om
sade i citatet denI s.k.ULF -undersökningen Engström och Johanson, 1997som ovan.

distansarbetets utbredning och potentialer formulerar sig på följandet.ex. sätt:om man

med"Vi står andra 0rd inför nydanande teknologi tekniskaen som ger oss nya
möjligheter flertalet våra aktiviteterorganisera och funktioneratt på ettav
radikalt annorlunda hitintills. teknologiskEn har därmedsätt inletts.än "ny era

Ur jämställdhetsperspektiv det viktigt dessaett är teknikvisioneratt notera äratt
drömmar och visioner med starka manliga förtecken. dessa visionerI IT-teknikensom
potentialer reproduceras återigen maskulinitetens koppling till teknik och teknisknära
utveckling. tekniken beskrivsIT i manliga ordalag teknik har "ent.ex. som en som
helt unik potential förse med hjälpmedel"att potentaoss nya osv.

såväl kvinnorAtt olika kategorier finns med dessamän offentliga ochsom av arenor
formulerar önskemål och visioner for det framtida samhället viktig demokratiskår en
fråga. Ett dokument på intressant belyser detta, därsätt jämställdhetett ärsom en
dimension, Building theär Information Society for Us All European Commission,
1996. Dokumentet sin utgångspunkt i informationssamhället vilket dimen-tar gör att
sioner kön och demokrati synliggörs och beskrivs begrepp socialsom genom som
samhörighet och marginalisering i relation till IT.

IT beskrivs ofta drivkraft i sig, verksam högtär ovanför andra samhälle-som en som
liga sammanhang den ekonomiska, sociala och politiska kraftsom arenan, som en
vars..."genombrott och alla samhällsområdensuccessiva penetrering inom öppnar

och därmed mojlighetema, till förändrade verksamhetsmönster och levnads-portarna,
sätt. Engström och Johanson, 1997.

frikopplaAtt tekniken från samhälleliga sammanhang och den tolknings-egetge
företräde medför oftast den gedigna kunskap vi idag har vår jordnäraatt om mer
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materiella verklighet osynliggörs. minst gäller det betydelsen kön i olikaInte av sam-
manhang.

Även modern informationsteknologi för möjligheter till upplösaöppnar attom nya
såväl i tid mellan arbetsliv och fritid, betalt och obetalt arbete,gränser stor-som rum,

stad glesbygd det nödvändigt föra in den kunskap vi har könsspecifikaär attosv-
på arbetsmarknaden,och strukturer vårt samhälles "könskontrakt" detmönster när

gäller fördelningen det betalda och obetalda arbetet mellan könen, jämställdheten iav
familjen. för realistisk på organisationsformernasdeDetta att poten-ge en mer syn nya

distansarbete i olika former innebärtialer och för kunna uppmärksamma och huratt om
jämställdare familjeliv mellan kvinnor och ellermöjlighet till arbets- och mänetten

riskerar traditionella könsmönster inte önskvärda.ärcementeraatt som

ofta diskussion och proble-den förekommande litteraturen distansarbete saknasI om en
Gender, Work Spatialmatisering jämställdhetsaspektema. Boken Virtually andFreeav

1997 sina bidrag svenska och utländs-Choice Gunnarsson and eds, medHuws, avger
problematisering kön innebär ika forskare pâ området god överblick vadöver avenen

relation till distansarbete.

kan delvis förklarasdistansarbete företeelse blivit så uppmärksammatAtt attavsom
arbetskraftmarknadsbehov flexibel med lösaredet också mot ettsvarar av en mer

1996. Frihet ochförbindelse mellan arbetstagare och arbetskraft Regnér,se t.ex.
distansarbetets potentialen Distans-flexibilitet har blivt honnörsord i debatten kring

frihet. Friheten kan delsmedel för uppnå individuellarbete störreattettses som en
frihet i relation till arbetets förläggning i tid och och delssyfta på närstörre rumen

och fri-kombinera det betalda arbetet med det obetalda familjearbetetdet gäller att
tiden.

jämställdhetsperspektiv kan utifrån olikaAtt problematisera distansarbete görasettur
distansarbete flerautgångspunkter. denna olika formerI rapport ettses av som av

fram. finns, med den defini-andra uttryck för organisationsformer Detväxersomnya
ofta använder sig andra arbets-tion distansarbete svenska undersökningarsom av,av

uppmärksamma, olika varianter påformer minst lika viktigaär att t.ex.som
utlokaliseringar mindre kvalificerade administra-telekontor s.k. call-centra och av

intes.k. back-office funktioner. organisationsformer hartiva arbetsuppgifter Dessa
dessa arbetsformer ochuppmärksamhet. En speciell kartläggningägnats avsamma

jämställdhetsperspektiv.arbetsvillkor särskilt angelägenär ettur

1 intressant ikvinnoforslmingen diskussion sammanhang.förs arbetsbegreppet dettaInom är ävenen om som
Kvinnoforskningenlitteraturen området .Mirchandani framföralltöverblick på 1998. harFör t.exseen av

familjvidga två dels omfattadetobetalda earbetetochdelsförsökt arbetsbegreppet sätt, att genomgenom
i service-synliggöra emotional ingår mångalabour ochomsorgsarbeten,det "känsloarbete"att som
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l föreliggande problematiseras distansarbete utifrånrapport följande dimensioner:

Könsspeciñka ochmönster strukturer arbetsmarknaden.

"Könskontrakfü mellan kvinnor och med avseende påmän-
samhällets betalda och obetalda arbete.

Hemmet plats och jämställdheten inom familjen.som-

Svenska kartläggningar problematiserade-
jämställdhetsperspektiv.ettur

Teknik och maskulinitet.

2 Könsspecifika mönster och påstrukturer den svenska
arbetsmarknaden

litteraturenI distansarbete fokuseras ofta individperspektivet t.ex.Engström ochom se
Johanson, Forsebäck,1997, 1995. Individens möjligheter skapa sig sin speci-att egen
ella och skräddarsydda variant på distansarbete lyfts fram. Personliga erfarenheter ges
ofta generaliserbarhet de ofta "priviligierade" arbetsvillkoren kvalificeradeutan atten
arbetsuppgifter med frihet i arbetet synliggörs. Att variationerna,stor möjlig-se
heterna och mångfalden naturligtvisär viktigt det gäller "nya"3när arbetsformer som
distansarbete det får inte innebära betydelsefulla samhälleliga strukturer ochattmen

osynliggörs.mönster

jämställdhetsperspektivUr det viktigt den omfattandeett är kunskapväva sedanatt
länge har könsspecifrka och strukturer arbetsmarknadenmönster och i organisa-om
tioner. KvinnomaktutredningensI olika rapporter och slutbetänkande Ty makten är-
din... Myten det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige, SOU 1998:6om
framgår tydligt den svenska arbetsmarknaden långt ifrån jämställdatt arbets-är en
marknad.

Två dimensioner den svenska arbetsmarknaden nödvändiga uppmärksamma iär attav
relation till organisationsforrner distansarbete, den horisontella och vertikalanya som

2 Begreppetkönskontrakteller kvirmoforskaregenuskontrakthar beskrivaför arbetsfördel-myntats attav
ningen kvinnormellan och Maktaspekter förhandlingaroch ingår viktigamän. iaspekter begreppet.som
Könskontraktkan såväluttryckas samhälleligslnrkturell nivå, arbetsplatsnivå i familjenochen somen
Forsberg, 1997,Gunnarsson Friberg,och 1995.
3 distansarbeteBegreppet i mångaomfattar undersökningarsvenska oña intearbetsformer förutsättersom
tekniskahjälpmedel visstlärareutför arbetenär föreberedelser planeringioch hemmet.Ensom ex. som

distansarbeteform funnitssedanlänge.av som
4 De slutbetänkandet särskiltintressantaiutöverrapporter dettaär sammanhang Ommaktochkönär;som -i spåren offentligaorganisationersomvandling, LjusnandeSOU framtid1997:83, långteller farvälav ett
Den i jämförandesvenskavälfardsstaten belysning,SOU 1997:115,Ledare,maktochkön, SOU 1997:35,
Glastakochglasväggar Denkönssegregeradearbetsmarknaden,SOU alltid1997:137, Nivå-Mänpassar

organisationsspeciñkaoch med frånexempel handeln,SOU 1998:4.processer
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nedanstående definitioner hämtade Kvinnomaktutredningenskönssegregeringen. Av ur
framgårslutbetänkande att:

fördelningen kvinnor och mellan sektorer"Horisontell innebärsegregering mänatt av
finns i hög grad i vissa sektorer och yrken och i andra.och yrken olika. Kvinnor mänär

tidigaredessutom könssegregerad efter arbetstid.Vi arbetsmarknaden Denärattmenar
och avlönat arbete hardär kvinnor utförde oavlönatarbetsdelningen män ersatts av en

grad på deltid.lönearbetar på heltid och kvinnor i högarbetsdelning där män

och på olika positionerfördelningen kvinnorVertical innebär mänsegregering att av
påsystematiskt återfinnasKvinnorna tenderaroch yrken ojämn.inom sektorer är att

iochmindre prestigefyllda jobbbefattningsnivâer ochlägre än männen männen är
utsträckning chefer.större

din s.78,Ty makten är

struk-könsspeciñka ocharbetsmarknadensanledning förmodafinns mönsterDet attatt
organisationsforrneroch återskapas iavspeglasgenerellt t.ex.äventurer somnya

köns-gendered arbetsuppgifter"bekönade ochdistansarbete Organisationer är
1994,t.ex.Acker,1987, Blomqvist,dettafördjupad förståelsemärkta. För seaven

flervi kommerdärför sannoliktWestberg-Wolgemuth 1996. Det är att att semer
flerarbetsuppgifter ochlågkvalificerademed än mändistansarbetande kvinnor

arbetsuppgifter kvinnor.kvalificerade ändistansarbetande med högtmän

utsträckning deni mycket ärkvinnors arbetsmarknadframgårAv figur 1 storatt
arbetsmarknad varierarsektorberoende offentligKvinnorsoffentliga sektorn. somav

Kvinnor-och Friberg, 1995.t.ex.Gunnarssonregion och kommuntyp seefteräven
ocksåsocialt arbeteoch sjukvårdsarbeteyrkesområde hålso-ärstörsta samt somnas

tredjedel deninom den offentliga sektorn. Nästandelen återfinnstill största en av
andelomfattaryrkesområdenarbetskraften finns där. Dessakvinnliga storen

arbeten krävergamla och sjuka. Detriktas barn, äromsorgsarbeten mot ensomsom
siginnehåller arbetsuppgifterochtillkroppslig närhet omsorgstagaren som varesom

på distans.önskvärt de utförsenkelt ellermöjligt,är attens

5För ex.Kvinnornaktutredningensslutbe-förklaringsteoriertill arbetsmarknadendenkönssegregerade se
din... kap.maktentänkande Ty är-
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Figur Kvinnors och arbetsmarknadfördelademäns på olika sektorer samhället.

Här arbetar kvinnor och män
.

Kvinnor Män
Offentlig Offentlig
sektor sektor

l
Privat Privat
näringsliv näringsliv

din... rationellaarbetslivetKälla: Ty makten jämställdaSverigeMyten det ochdel SOU 82.är 1998:6,om

väl känt det finns "kvinnliga"Det och "manliga" yrken, figur Kvinnornasär att se
yrkesområde påpekats hälso- och sjukvårdsarbete och socialt arbete.största är som ovan

motsvarighet tillverkningsarbete.Mannens viktigaste områdetDet för kvinnorär näst är
administrativt och kontorstekniskt arbete. yrkesområde med arbetsuppgifterEtt isom
högre grad kan tänkas utföras i någon form distansarbete.av

kan till detta tilläggaMan kvinnor inbrytningar i traditionellt manligaäven göratt om
yrken så tenderar kvinnorna i dessa yrken arbeta inom den offentliga sektorn.att
Diagrammet i figur visar de vanligaste yrkena sorterade2 30 1990 efter antal ipersoner
yrket. Jämförbara fordata datum finns inte tillgå.tyvärr attsenare

Könsspeciñka intressanta med tanke på distansarbete, finnsmönster, är även närsom
kvinnor och arbetar inom yrkesområde. Citatet nedan illustrerar detta:män samma

och utför olika arbetsuppgifter."Kvinnor Också de arbetarmän när inom
yrkesområden, fördelar arbetsuppgifterna mellan dem efter ganskasigsamma

tydliga har deKvinnorna bundna, serviceinriktade ochmönster. mera
mottagande uppgifterna, medan har rörliga, breda och utåtriktademän mera
områden.

företrädesvis.Kvinnorna innesäljare medan utesäljare. "är männen är.......
Callemar, makten din... 1998:61991, Ty SOUärur

kan ställa sig frågan vad denna könssegregeringMan arbetsuppgifter innebär for deav
distansarbetsforrnerna. Tecken på s.k. mobilt distansarbeteá dominerasatt männya av

finns Huws, 1997.redan kartläggning det mobila distansarbetetsEn utbredning ochav

6 mobilt distansarbete "multi-locationalMed mobileteleworking,carriedhär the byoutavses or on move
nomadic timeworkers for theirworkingwho all of Huws,hours 1996are some or
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könsfördelning önskvärt. förDetta studera könssegregeringen i det betaldaattvore
arbetet också för utforska det könskontrakt finns mellan detatt betalda ochmen som
obetalda arbetet hos denna kategori distansarbetare.av

Figur 2. De30 största yrkena 1990 efterordnade antal i yrket.personer-

Kvinnor:2489001 Män:983400
10080 60 40 20°/e 0 20 40 60 80100-

Allmäntkontorsarbete

Försäljaredetaljhandel

l undersköterskor,
sjukvárdsbitráden

Barnskötarem

Säljarepartihandel
teknikermekaniskbteknIng.,

paketbilsförareLast-och
Lantbrukare,skogsbrukarem

Maskin-ochmotorrep.m

torrádsarbetareochLager-
arkitekter,tekn.byggteknIng.,

Byggnadstraarbetare
Verkstadsmekaniker

Parti detaljhandlareoch rn Systemeraree,programmrareElmontörer
Lärarei teoretiskaämm"FastighetsarbetaremMaskinmontörer,hopsåttare

BanktjänstemanForetagsadministratörer
Övr. bygg-med anl,arb.o l10080 60 40 20ln 0 20 40 60 BO100Vu

Källa: Hedmanmfl., Vad harhänt1998, 44.

OrganisationsformEn där IT utvecklingen har varit pådrivande kraft ärannan en
framväxten de moderna telekontoren sk. call centra. Inom denna kategori kanav man
förmoda "kvinnodomineradede bundna, serviceinriktade och mottagande uppgif-att

vanliga. kartläggningterna" En de svenska telekontorensär utbredning, olikamer av
former och arbetsuppgifter därför angeläget.är

det gäller arbetstidNär finns så starka könsspeciñka på arbetsmarknadenmönster att
Kvinnomaktutredningen talar tredje dimension segregering den könssegre-om en av
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Årgerade arbetstiden. finns1997 78 alla kvinnor i arbetskraften.procent dessaAvav
arbetar heltid,45 lång22 deltid ochprocent kort4 deltidprocent och 6procent procent

arbetslösa, resterande 22 utanför arbetskraften.ärprocentvar

Vid tidpunkt finns 84 alla i arbetskraften.män Av dessaprocent arbetar 70samma av
heltid, 5 lång deltid och 2 kort deltidprocent ochprocent 7 arbets-procent procent var

lösa, resterande dryga 16 befinner sig utanför arbetskraften7procent

finnsDet könsskiljande orsaker till kvinnor och arbetar deltid. Lite drygtatt män 40
kvinnorna hushållsarbete /barntillsyn skäl. Svårtprocent få heltidav attanger som

däremot bägge könen drygt 30 för såväl kvinnor mänprocentanges av av som
SCB/Arbetsmarknadsdepartementet, 1997.

Figur Diagrammen3. visar befolkningen ârmellan efter20-64 aysselsättningsstatus 1970-96.

Kvinnor Män
Procent ProcentAntal7996:2528200 Anya1995;2505500100 100l N1
807 80

i
60 50-./

. o vl970 1980 19901996 1970 1980 1996l99O
: i arbetskraften : Långdeltid,20-34timmar
. AYÖEWÖSa Heltid,35timmarellermerKondeltid,1-19timmar
KvinnorKälla: Påtal och jämställdhetMän.Lathund SCB.1998om om

Ser till hur kvinnor och använder tidenäven och då också låtermän arbete omfatta
såväl det betalda obetalda arbetet faller bild mycket intressantärut attsom en som
reflektera i relation till distansarbete, framföröver allt till den helt- eller delvis hem-
baserade formen distansarbete.av

kvinnorUnga och de arbetar minst. studerarmän är De också och harmest mestsom
fritid. medelåldersYngre bam här bam under år visar minst18 skillnaderutan avses

Äldremellan kvinnor och i hur de använder tiden.män medelålders barnutan
förvärvsarbetar mindre och hemarbetar medelålders. Särskilt intressant iänmer yngre
detta sammanhang föräldrar de i särklass arbetarär särskiltatt är de harmest,som som
förskolebarn. Småbarnsmammor hemarbetar Småbamspappor ochmest. samt mammor

till skolbarn förvärvsarbetar kartläggningenI det svenska distans-mest.pappor av
arbetets utbredning EngströmULF 97 och Johanson, 1997 framgår ålders-iatt-

7 På KvinnorKälla: tal och jämställdhet.Män.Lathund SCB1998.om om
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år återfinns den andelen de distansarbetande, fördjupad30-59 Enstörstagruppen av
analys kopplingen mellan föräldraskap och distansarbete dock inte i undersök-görsav

fråganningen. viktigt område utforska vidare för kunna päDetta utgör attett att svara
olika former kan främja ökad jämställdhet i familjen eller detdistansarbete i en omom

gamla könsroller.cementerar

intresse för utvecklingenden "flexibla" arbetsmarknadenAspekter är avsom avav
anställningama. kan ställaökningen de tidsbegränsadedistansarbetsformer Manär av

mellandistansarbete främjas "lösare" förbindelsersig frågan arbetsformer avom som
eller inte kartläggningar finns det svenskaarbetsgivare och arbetstagare De som av

på frågan.utbredning inte dendistansarbetets ger svar

både kvinnor och under börjananställningama har ökat blandtidsbegränsade mänDe
för kvinnor fortfarandesådan anställningl990-talet. vanligaste ärDen typen avav

vanligast. Att kallas vidobjekts- och projektanställningvikariat. För män är numera
Ser till andelenökat, särskilt bland kvinnor.anställningsfonnbehov är mansomen

kvinnor och frarn-efter ålder och kön mäntidsbegränsat anställda attman yngreser
anställda i högre utsträckning äldre20-24 år tidsbegränsat änför allt åldergruppen är

delförklaring tillanställningsformenKanske den lösakvinnor och årmän. atten
äldre ålders-lika utsträckning blandförekommer här i högdistansarbete inte som

projektanställningsformen,objekts- och ärockså fråga sigMan kan somomgrupper.
vikariatsfonnenmöjligheter till distansarbete änstarkt mansdominerad, störreöppnar

kvinnodomineradstarktärsom

och handlande på arbets-arbetsmönster, valförklara kvinnors ochVi kan inte mäns
familjen, i högrein det obetalda arbetet imarknaden vi inte också väger somom

könskontraktFiguren på sida visar det seusträckning utförs kvinnor nästaän män.av
och betalt ochnivå, finns mellan kvinnor ochuttryckt på generell mänl,not somen

livmfl., 1998. Kvinnors ochsvenska samhället Hedman mänsobetalt arbete i det
viktigastandardform. Variablernaturligtvis sammanfattas i enkel ärkan inte, somen

livsform, livscykel-och könskontraktgäller distansarbete ärutforska detnär t.ex,att
kvinnlighetskillnader, konstruktionerregionala och kulturellafas, yrke, samt avnya
använda sigstudera distansarbetefruktbartoch manlighet. Ett angreppssätt attatt vore

mänsochockså inkluderar jämställdheten mellan kvinnorlivsformsanalys somav en

graden vård ochsegregering arbetsmarknadens ochUtifrån gradenmåtten; avav
Forsbergfamilje- och Släktband synliggör Gunnelarrangerad inom förramenomsorg

1997 nämligen; deti Sverige Forsberg,regionala könskontraktolikatre typer av
omfattande ochsegregeringen på arbetsmarknadenkönskontraktet därtraditionella är

fjällbygderi bruksorter, skogs- ochfamiljebaserade lösningarinslaget är samtstortav
integrering råder ochmodernistiska könskontraktet därbygder, detreligiösa störreen

8 jämställhetsperspektivskisserardock med uttalatskullekunnasådantHur ettangreppssätt utett se
tolkning livsfonnsteorin.lösningartikelnDistansarbete problemPirkko i ellerKasanen genomsom -

SarnhällsgeograñskTidskriñNordisk 20,Mars 1995.nr
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där offentliga omsorgsfonner gäller i Mälardalsregionen, storstadsregionermer samt
residensstäder/utbildningsorter.

Det otradionella könskontraktet slutligen bildar form kombina-som en egen genom en
tion övrigade tvâ i regioner, kustregioner dynamiska landsbygder.autonoma samtav
Intressant vad beskrivs expansiva regioner inte på någotäratt notera att som som
självklart omfattas jämställt könskontrakt.sätt Dessa regionala variationer iettav mer
könskontrakt viktiga beakta regionala distansarbetssatsningar förär näratt görs att
undvika cementering ämställdheten mellan kvinnor och män.en av

Figur visar tid4. Tabellen för arbete bland åringar i20-64 1990/91 timmar minuteroch veckaper
efter typ arbete.av

Typ arbete Kvinnor Mänav

Betalt arbete 27.16 41.06
Obetalt arbete 33.17 20.09
Därav

Hushállsarbete 17.22 6.36
därav

matlagning 5.41 2.34
städning 4.38 1.52

Omsorg barn 5.12 2.04om egna
därav

tillsyn och hjälp till barn 3.09 0.53
Inköp och tjänster 3.24 2.28av varor
Underhållsarbete 2.22 4.24
därav

underhållreparation och fordon 0.06 0.57av
underhållreparation och i hemmet 0.14 0.49

Omsorg andra 1.03 1.03om
Annat hemarbete 0.40 0.39
Resor i samband med hemarbete 3.13 2.55

Totala arbetsinsatsen vecka 60.35 61.14per

fråninkluderarlunch tilloch arbetet.samtresor

Källa:Tidsanvändningsundersökningen,SCB.

Figuren intressant därför den visar svenska kvinnor och i princip arbetarär att att man
lika mycket i veckan, den andelen betalt arbete utförs medanstörsta männenmen av
kvinnorna utför den andelen obetalt arbete. måste med i bildenDetta vistörsta närtas
diskuterar distansarbete. problematik behandlasDenna ytterligare i rapportavsnittet -

jämställd platsHemmet en

Svenska3 kartläggningar distansarbeteav
mångaI svenska kartläggningar distansarbete finns generellt inte braav en

könsuppdelad statistik, vilket önskvärt. undersökningarnaEtt t.ex.ULF 95vore par av
Engström och Johanson, 1997 och ArbetsmarknadsdepartenmentetAKU 199797
har dock genomgående könsuppdelad statistik där viktiga skillnader mellan könenen

främstredovisas vad gäller tid, branscher och yrken. Undersökningarna däremotger
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distansarbete i olika formerför uttala sig ärtillräckligt bra underlaginte attett enom
bak-ochmellan kvinnor Motökad jämställdhethinder för män.potential eller ett en

distansarbeteti Sverige den därdistansarbeteformenden vanligaste ärgrund att avav
ålderskategorier inrymmeromfattarframför alltochförläggs till hemmetdelvis som

hadehushållsaspekterfarnilje- ochvärdefullthade det varitskolbarnfamiljer med att
problemställningarfokuserarundersökningarytterligarebehövsbättre.belysts Här som

arbetet,och obetaldadet betaldamellan könenfördelningendistansarbete,kring av
järn-avsnittet Hemmetfamiljetyper setill olikakopplingdistansarbetets ensamt -

ställd plats

distansarbetetsvenskasammanfattar detundersökningar-i ettsvenskaAktuella som
hemmet,tiden ihelafå arbetar däremotförlagt till hemmetdelvis"flexarbete" ärsom

högutbildade.ochmedelåldersblandforskning,utbildning ochvanligast inomdet är
fall främsti vissadistansarbetarenblirdefinierasdistansarbetepå hurBeroende manen

detnödvändigtöverhuvudtaget närkritisktkvinna. Ett ärfall främst ögai andra en
svenskasåväl mellandistansarbete,undersökningarolikamellanjämförelsergäller om

intemationella.undersökningar som

och Johanson,Engströmfrånhämtade ULF95avsnittdettaredovisas i ärdataDe som
dockmåste1997. HärArbetsmarknadsdepartementet,1997 och AKU97 varaman

iskillnadjämförbara. viktighelt En ärinte attundersökningarnapå äruppmärksam att
inte i AKU97.företagareingårULF95 menegna

ungefärtillåri Sverige 1995distansarbetareantalettotaladetuppskattasEnligt ULF95
innebärvilketi landet,sysselsattaallaungefär 18 procent700.000. Detta motsvarar av

distansarbetare. Enregelbundenarbetsmarknadensvensk påfemte ärnästan enatt var
konventionellbostaden ochmellansin tiddeladedessamajoritetöverväldigande enav

Ungefärtimmar/vecka.på distans 2-5300.000 arbetardrygtarbetsplats. 45 procent
veckaellerdagpå distansundersökningen 1enligtarbetar400.000 permerpersoner

heltid.pådistansarbetardeliten del 50.000endastdessaoch utgör somcaenav

kartläggningar:TO094,följfrån andeundersökningsresultaten9 påsammanfattning främstbaserasDenna
KOM97.SIKA 96ochStela97,AKU97,ULF95,

Definitioner-varierardärför deldeñniktionerolika ochutfalletundersökningariDistansarbetedessa enges
hjälpmedel.tekniskaanvändningtillinte arbetsformendistansochkopplaroftastarbeteomfattar avenna

undersökning-in Fleralärareräknastraditionellthemarbetandeyrkesgrupper tex. avDetta somgör att även
pådistans.arbetsgivaren arbetakunnamedtill har avtaldefinitionen anställda attockså omavgränsat somarna

jämförelser omfattas före-vid1° meddistansarbete är:deñnieringenvidNågra aspekter att egnaseuppav
hemifrån plats,min. timmar eller1ika,tekniknivän antaltekniskahjälpmedel, om-är annantagare, krävs

skilje-faktiskt drasdet7,arbetsgivaren deeller görmedöverenskommelsehar enenbartdefattas somensom
intelärareellertradition dagmarnmor,i hemmetlinje de arbetatmellan somavsom

tilltill bostadennågondel förläggs11 helt eller"FörvärvsarbetedistansarbetedefinierarULF95 somsom:
tidsmässigaomfattningdistansarbetets ärförordinarie Nedrearbetsplatsen. gränsdenplatseller änannan

ochJohanson,Engström, Mundantagna"barnomsorgspersonaloch ärJordbrukaretill timmar /vecka2satt
5.32.R,

arbetsgivaren förläggamedöverenskommelse attdefinition medi sin anställdainnefattar om97AKU
regelbundethemmaredovisa dearbetarfärhemarbetandearbetstidi Denhemmetdelarhelaeller omav

1997Arbetsmarknadsdepartementet,då.dåocheller
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deAv distansarbetande 62är ochmän 38 kvinnor.procent Figur visar5 hurprocent
dessa distansarbetare fördelar sig på kön och ålder.

Figur Distansarbetare,5. åldersfördelningkön- och 1995.

Mån
Kvinnor

D Totalt

.

40.

Kalla: EngströmochJohanson1997, 39s.

figurenAv framgår den majoriteten distansarbetamaatt stora mellan år.är 30-59av
Den distansarbetare,största drygt tredjedel, finns samlade i âldersklassengruppen en

år.40-49 Kvinnorna dominerar och lite drygt 40utgör dessa. Dessa ålders-procent av
sammanfaller med svenska familjernär har hemmaboende barn framförgrupper allt

skolbarn. Kvinnor och löser relationenmän arbete familj på olika sätt under denna-
livsfas. Kvinnorna arbetar under denna period generellt deltid och männenmer mer
heltid se även avsnitt 2. Vilka könskontrakt mellan det betalda och obetalda arbetet

avspeglas hos kvinnor och imän distansarbetsfonnen intressantsom under-attvore
söka. Man skulle också vilja distansarbetareveta speciell familje-representerarom en

konventionell, patriarkal, semijämställdtyp; eller jämställd se avsnitt 4 för en
beskrivning familjetyperna for kunna uttala sig bättre distansarbetetsattav om
potentialer jämställdhetsperspektiv.ettur

De distansarbetande i ULF95-undersökningen starktär överrepresenterade inom den
privata sektorn obs företagare omfattas definitionenatt och drygt 50utgöregna av

dvs. 350.000 Inom den kommunalaprocent sektorn återfinns 34ca personer. procent.
8 verksammaär inom den statliga sektorn ochprocent 5 inom landstings-procent
sektorn. Undersökningen visar också det vanligastär med distansarbete blandatt
mellan- och högre tjänstemän företagare arbetareän och lägre tjänstemän.samt Här
kan också den tidigare beskrivna könssegregeringen påatt arbetsmarknadenman se
delvis återfinns. Företagare distansarbetar t.ex.i mycketär högre utsträckningsom

kvinnor.män än När det gäller högre tjänstemän distansarbetar fördelningenärsom
mycket lika mellan könen, förmodligen finns dock kvinnorna inom offentlig sektor



303

dominerar kvinnormellantjänstemänBland distansarbetandei privat.och männen
starkt.

hälften dem har överens-AKU97-undersökningen framkommer näraI att som enav
då och då, tillhörregelbundet ellerarbeta hemmaarbetsgivarenkommelse med att

kortare hög-kräverfemtedel arbetenspecialkompetens,teoretiskkategorin somen
forsörjningsarbete och 7Omsorgs- ochsjåttedel Service,skoleutbildning, procenten

kvinnorframgår andelenfigurundersökningen,AKU97ledningsarbete. Av attse
olika branscher.starkt inomvarierararbetar hemmaoch män som

och kön.i respektive branscharbetar hemmaFigur 6. Andel som

45%

40%
35%

DMIn25%
Kvhi nor

20%
15%

5%

lj.Enm§2 Ijmå llq
.sä

1997.undersökningen.Arbetsmarknadsdepartementet,Källa: AKU97

persondatordistansarbetareallaanvändeundersökningen 56Enligt procentULF95 av
medanvände PC19dessa 65arbetsredskap, män, procentär procent varavavsom

distans-datorstöddaelektronisk Detochtelefax 6 post.modem, 20 procentprocent
densektorn,den privata 55inom änutsträckning procenti högrearbetet representeratär

offentliga.

någrainte behöverdearbetar hemmade attEnligt AKU97 20 procent av somuppger
Detoch kvinnorna 30 ärdethjälpmedel, 10 procent.tekniska ärmännen procent avav

dehemmaregelbundet arbetarkvinnor attframför alltenligt AKU97 uppgersomsom
kvinnordessatroligenförklarasteknisk utrustning. Detta atthar behovinte avav

texdagmammor. 45hemarbetande yrken procenttraditionelltsig ibefinner uppgersom
vanligjobbettelefon frånvidarekoppladmobiltelefon, samttelefonbehovde haratt av
kunnadator förhar behovarbetar hemmade atthemtelefon. 49 procent enavsomav

likadator ianvänderkvinnoroch storvisar AKU97arbete. mänutföra sitt Här att egen
arbetsgivarenbetalddatorharskillnaden i andeleftersomutsträckning avsommen

60hemma. Drygtfor sitt arbetedatorandel behöverskillnad iblir detskiljer sig, så som
hemma,för arbetetdatorbehöverkvinnorna40männen procent camotprocent avav
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64.000 och 60.000 kvinnor.män Undersökningen visar också det dubbelt såäratt en
andelstor 18männen 7 kvinnornaprocent mot harav procent möjlighetav attsom

koppla sig via dator till sitt arbete, totalt andelenär 11upp Det angelägetprocent. är att
ytterligare kartlägga den form distansarbete omfattar den "distansarbetandeav som
kärntruppen" där den avancerade IT teknikenmest används för bearbetning och
överföring arbete, den såäven länge omfattarän relativt fåav knapptom personer

Är30.000 AKU97. det där det manliga företrädet påpersoner, en arena nytt
reproduceras och förstärks eller finns det inbrytningar kvinnogrupper därav nya

Det tekniska "rummet" har tradition förbundits med maskulinitet. En maskulinitetav
kännetecknas makt och tolkningsföreträde.status, Detta gällersom för denav även

moderna infonnationstekniken. I denna kamp fortsatt herravälde över teknikenom ser
vi idag såväl uttalat outtalat hur skillnader i biologi mellan könen används försom att
förespråka manligt företräde framför alltett detnår gäller den avancerademest
tekniken. Den starka förbindelsen mellan rationalitet, teknik och maskulinitet viktigär

uppmärksamma i distansarbetssammanhang.ävenatt Sammanhang dock öppnarsom
for förändringar och nyskapande maskuliniteter Connell, 1995.av

I mina intervjuer med några hembaserade distansarbetande kvinnliga och manliga
framkomöversättare skillnader mellan könen, generelltutan attsom ses represen-

tativa, kan intressanta Såväl kvinnornaatt notera. männen talade distans-vara som om
arbetets möjligheter till frihetstörre och flexibilitet begreppen helt olikaen men gav
innebörd. Männen såg IT formedel skapa arbetsformett gjordeatt demsom en som
så geografiskt obundna möjligt, individuell frihet och flexibilitet i bemärkelsensom en
obundenhet till speciell plats. Drivkraften för dem distansarbeta fåen att attvar en
friare arbetsform och slippa kontrollerande hierarkisk arbetsorganisation. Männenen
hade t.ex.visioner "segla långt bort ändå kunnaatt arbetet med sig.om tamen

De kvinnliga översättarnas visioner jordnära, de bestod i skapa mötes-attvar mer en
plats där de kunde få professionelltett gemensamt och socialtett utbyte kolle-rum-

sinsemellan. Innebörden i frihet och flexibilitet kopplades här tillger möjligheterna att
kombinera omsorgsarbetet för barnen med yrkesarbete. För blevett männen dis-
tansarbetet form för modern maskulinitet medan kvinnorna upplevdeen de lösteen att

gammalt problem påett sätt.ett nytt

Flera forskare har studerat överföringen teknisk kompetens och know-how mellanav
män viktig del i maskuliniteten se t.ex.Cockbum, 1983 och 1985. Distans-som en
arbete skapar för kunskapsöverföring. Det här viktigtär skapa modellernya ramar att
for såväl kompetensutveckling generellt, särskilt för teknisk kompetensutvecklingmen

såväl kvinnor män.som gynnar som

Distansarbete lämpar sig inte enbart för professionella yrkesgrupper med special-
kompetens producerar eller distribuerar kunskap och information advokater,som som
journalister ingenjörer också för mindre kvalificerade arbetsuppgifterutanosv som
vissa administrativt arbete, Lexinmatningsarbete,typer orderhantering, informa-av
tion och bokningsarbete. Ur jämställdhetsperspektiv detta viktigtett är lyfta framatt
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eftersom denna arbetsuppgifter oftare innehas kvinnor Attän utvecklatyp män.av av
goda modeller för distansarbete det gäller dennanär arbetsuppgifter därförärtyp av
angeläget inte minst gäller det modeller för kompetensutvecklingen i dessa arbeten.

När det gäller regional utveckling och distansarbete visar engelsk undersökning atten
distansarbetsformer med arbetsvillkor återfinns isämre utsträckning i s.k. peri-större
fera regioner medan distansarbete med goda arbetsvillkor återfinns i högre grad i vad
de kallar för de expansiva kärnregionerna 1997.Huws, De distansarbetsfor-mer

enligt riskeraHuws, kan bli "kvinnofállor" de förläggs till "periferanärattmer som,
regioner" det helt hembaserade distansarbetet och utlokaliseringarär vissa kontors-av
funktioner s.k. back-office functions. Den sistnämnda formen distansarbete ärav
mycket lite utforskad i Sverige. positiva formernaDe jämställdhets-mest ettur
perspektiv enligt henne, frilansdistansarbete free-lance teleworking och flex-är, ett
arbete mellan traditionell arbetsplats någonoch plats multi-site tele-en annan
working. två sistnämnda formerna deDe potentialema för kvinnorstörstarymmer

hon.menar

4 Hemmet- jämställd platsen
mitten distansarbete ocksåVid 1980-talet medialt ansågnär stort utrymmeav gavs man

potentialarbetsformens låg i möjligheterna till decentralisera arbete tillatt stora att
glesbygdsregioner. distansarbetande symboliserades vid den tidpunkten oftastDen av

kritiskalågutbildad kvinna. varnade för decentralisering lågkvali-De rösternaen en av
ficerade arbetsuppgifter utvecklingsmöjligheter s.k.döda" jobb eller återvänd-utan
grändsjobb Se Vedel och 1983. Distansarbete sågsGunnarsson, Ipsen,t ex. som en
potentiell kvinnofálla helt enkelt. Distansarbete fick inte det uppsving dåmansom
förutspådde. De former kom utvecklas främst olika former skrivcen-attsom var av
traler och skgrannskapscentraler där anställda från flera företag delar på en gemen-

lokal. Arbetsplatser geografiskt låg relativt bostaden jämfört mednärasam som
huvudarbetsplatsema. svenska "distansarbetsrummetDet eller arbetsplatsen dåvar
sällan hemmet. Idag symboliseras den distansarbetande professionell oftareenav man

kvinna. En med kvalificerade arbetsuppgifterän systemmerare, ingenjör,en man
arkitekt, journalist, handläggare delvis förlagda tillosv. huvudarbetsplats,ärsom en

också med möjligheter till arbeta hemma eller dagar i veckan.att ettmen en par
Hemmet arbetsplats, vilket dock inte någon företeelse har igen iär kommitsom ny
fokus. Arbete helt förlagt till hemmet har utforskats under lång tid fleraärsom av
kvinnoforskare. översikt det traditionella hemarbetets villkorFör ochen av
problematik Salmi 1996.se

Tarja Cronberg 1992 ställer sig frågan det bara slump hemmet ochärom av en som
hushållet fokuseras idag. Hon det inte alls tillfällighet. Hushållensäratt enmenar

till mycket attraktiv stormarknad för tekniska satsningar olikaantal demgör en av
dessa satsningar just lanseringen hembaserat distansarbe-slag, hon. En äranser av av

det jämställdhetsperspektiv angeläget problematisera.En satsning ärte. ett attsom ur
måste det "bekönade" det och inte det könsneutralaHemmet ärrum somses som

ochofta framställs Några kvinnoforskare har dock behandlat hemmetdetrum som.
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distansarbete i hemmet könsperspektiv Björk, 1996, Gunnarsson,1994,ett Hytter,ur
1990, 1995 och 1996.

Mia Björk beskriver i sin avhandling Hemarbetets modernitet fråga kön,en om- -
kunskap, tid och hemarbetets förändring i modern tid utifrån innehållsliga ochrum -
rumsliga förändringar Björk,l997. Förändringar intressanta beakta iär attsom
relation till det helt- eller delvis hembaserade distansarbetet. beskriverHon hemarbetets
förändring på följande sätt:

"Hemarbetets förändring handlar dragi utveckling, gått frånstora om en som
något konkret, ordlöst ochvarit sinnligt till tidvår ha blivitiattsom mer
abstrakta och osinnliga intryck från färre Dessutom handlar detsinnesorgan.
idag administration varuproduktion.änmera om
Samtidigt har arbetsuppgifter skapats, hushållsmedlem-organiseraattnya som

konsumtionsmönster och förflyttningar tid och arbets-i Dessamarnas rum. nya
uppgifter kräver förmåga till abstrakt tänkande och administration, någoten

skulle kunna kallas för omprofessionalisering, kunnande andrapånyttsom
villkor. Självhushållets fysiska slit platsbundet storhushålli har för-ett agrart
vandlats till psykiskt administration vardagsflödet tids-rumsligt splittradiav en

Kärnfamilj,AB med tiden blivit allt mindre. Björk, 1996.som

Kanske står drivkraft till de helt eller delvis hembaserade distansarbetsformemaen att-
finna här kompensera den rumsliga utflyttningensätt och uppsplittringenett attsom av
tidigare hembaserade arbetsuppgifter. behovEtt återge hemmet funktionattav en av en

sammanhållen plats i tillvarons alltmer tids-rumsliga flöden ting, människor ochmer av
information. Mia Björk beskriver också hur hemmet för vår "nomadiserande"mer
tillvaro har fått symbolisk betydelse:störreen

plats hemmetDenna har förvandlats från ha fast punkt,varitatt en en ram
för dagligavårt arbete till ha blivit sammanbindande nod vardags-vårtiatt en
flöde, avgångs- och ankomsthall för alla våra dessa tillgårsigresor, vare nu

ellerKonsum Bostaden fårKastrup. därför någon symboliski mening störreen
betydelse eftersom den förenar ständigavårt bortaskap med drömmen om
hemmaskapet. hurFör vill, hinnervi riktigt medgärna än vi inte att vara
hemma längeså åt gången bostäder.våra kvinnorna...i Inte Björk, 1996ens

dåHur svenska hushåll kan konstateraut Först kvinnor och lever i delvismänattser
olika hushållstyper.

Svenska fördelade olika hushållstyper:påmän
Ensamstående barn 40utan procent
Sammanboende med barn 31 procent
Sammanboende bam 28utan procent
Ensamstående med barn 1 procent
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Svenska kvinnor fördelade olika hushållstyper:på
Sammanboende barn 32utan procent
Sammanboende med barn 31 procent
Ensamstående barn 28utan procent
Ensamstående med barn 9 procent

din...Källa: Ty makten s.37,SOU1998:6är

familjen långtden svenska generellt har kvar till jämställd fördelningAtt sett en av
hemarbetet framgår bilden på sida. Bilden hämtad Kvinnomaktutred-nästa ärav ur
ningens slutbetänkande SOU 1998:6 och beskriver arbetsdelningen i svenska hem
uppdelade på familj konventionell, patriarkal, jämställd och semijämställd.

Arbetsdelningen i svenska hem
.t..t.t_,--_._..

Konventionen pamarka|

Semljämställd

i
SOU, 41 påfamiljetypema definieras Ahrne ocholika Roman 1998:6De s.av

följande sätt:

och städarjämställt hushåll de makarna/samboanla lagarMed tvättarmat,attett menar
har dock intearbetsuppgifter de krävande tidsmässigt.lika ofta. HärDessa ärtre mest

endast delar på arbetettid dessa sysslorberäknats hur mycket ägnas utansom om man
semzjâmställda familjer deloftast eller alltid utför det.eller I gör mannen envem som
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hushållsarbete, det ändå kvinnanär har huvudansvaret ochmen Detgörsom mest.
innebär makarna delar lika på två de syssloma,att kvinnan oftasttre ellerattav men
alltid utför någon dem. konventionellaI familjer den vanligast förekommandeav -
arbetsfördelningen kvinnan allt ellergör i fråga två syssloma och så delarmest om av-

på den tredje sysslan. denI patriarkala familjetypen utför kvinnan alltid tvåman deav
ingående syssloma och den oftast ocksåär utför den tredje. Utredningensom
konstaterar vidare att;

" enskiltVarje har förklarasitt varför kvinnansätt tid tillatt ägnarpar mer
hushållsarbete Detta uttrycks oftaän resultat frivilliga val:ettmannen. som av

det bäst kvinnan för dettaär arbete,... Förklaringarnaatt tar ansvaretom är
könsneutrala utfallet könsspecifikt. Hårddraget skulleär kunnamen sägaman

kvinnor kan välja olika förklaringar till varför de handatt medantar tvätten,om
kan välja de överhuvudtaget skallmän tvätta.om

Ty makten din... SOU, 1998:6är

KvinnomaktutredningensI slutbetänkande SOU 1998:6 pekas också på denatt mest
dramatiska ökningen i tidsanvändningen i familjer den tid föräldrar lägger påär som
aktiv vård sina bam; dvs bada, byta blöjor, läsa läxoratt med, understödja fri-mataav
tidsaktiviteter 12När det gäller det helt-eller delvis hembaserade distansarbetet kanosv.

ställa sig många frågor utifrån ovanstående beskrivning jämställdheten i deman av
svenska familjerna t.ex.innebär detta förskjutningar mellan könen det gällernärsom

Ärfördelningen hemarbetet det i så fall lika för kvinnor och Till förmånmän förav
jämställdare farniljetyp eller konservativ Den forskning hitintillsmoten en mer som

finns besvarar inte dessa frågor.

betaltNär arbete kombineras med obetalt hushålls- och omsorgsarbete inom samma
fysiska hemmet, två väsensskilda formermöts arbete arbete,ettrum styrtav av- -
enteknisk/ekonomisk rationalitet knutet till samhällets offentliga sfár, arbete,ett annat

omsorgsrationalitet knutet till den privata sfaren. Tvåstyrt former arbete medav en av
innneboende olikheter vad gäller och värden, mål och medel, innehåll och funk-normer
tioner, måste då samspela med varandra på dettaI spänningsfálten gemensam arena. -
hemmet uppstår intressanta frågeställningar. kanadensiskaDen forskaren Kirannya-
Mirchandani 1998 har intervjuat helt hembaserade distansarbetande kvinnor anställ-
da inom olika yrkeskategorier och hushållstyper och drar slutsatsen kvinnornaatt
medvetet mycket tydliga i tid ochsätter mellan detgränser betalda och obetaldarum
arbetet. finnsDet hos de intervjuade kvinnorna ovilja blanda detmot atten samman
betalda arbetet med det obetalda i bemärkelsen texbenämna det obetalda arbetetatt

arbete. Den arbetsformen innebär inte gränsöverskridande i dessaettsom nya att

12 villFörden erhålla detaljeradbeskrivning den familjensvenskasom enmer av
Kvinnomaktutredningensrekommenderasutöver slutbetänkande din...Ty makten SOU 1998:6är även

Familj, jämställdhetmaktoch SOUrapportema: 1997:138 ochHemmet,barnenochmakten.Förhand-
lingar i familjenarbeteoch SOU 1997:139.om pengar

13 genomgång olika raüonalitetsbegreppenFör de ex.Gunnarss0n,1994.en av se
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obetalda familjearbetet, någottill omfatta detvidgar arbetsbegreppetkvinnor ävenatt
kvinnor arbetar hemma harförväntat sig. Distansarbetandekanske kunde ha somman

ställaoch 1996 kani Sverige sedelar utforskats Hytter, 1990till även t.ex. men man
arbetsuppgifterkategorier med kvalificeradefrågan vad händersig när männyasom

maskuliniseras och vilkahemmethemarbetandeeller helt Kommerblir delvis att
upphov tilldessa arbetsformersig i så falldet Kommeruttryck kommer att ta nyage

vi har hos defarniljeorientering mändenmaskuliniteter settnärs somnyagenomsom
traditionella ochkönsmönsterAarseth, 1994. Kommerochåren Holtersenaste

1995 Huroch Friberg,Gunnarssonelleromförhandlaskönskontrakt cementeras
sådan maskuliniseringuttryckasrumsligt Kommermaskulinitetenkommer att aven

ibetydelsetolkningsföreträdeteknisktockså innebära störrehemmet att ett ges
upplevelsekan hadistansarbetandeockså fråga sigkan mänhemmet Man sammaom

ibland kandistanarbetande kvinnornadebegränsandehemmet ett gerum somsomav
till detfrån det privatavandratKvinnorna har1996.uttryck för Hytter, rummet

blir därföråterbördas till hemmetarbetsmarknaden. Attpåoffentliga rummet ut mer-
delvisarbetar helt ellerdistansarbetande kvinnornadetudelat for kvinnorna. För som

övergripanmdedetpå grund"förpliktigande"blir hemmethemma ett avrummer
generellt harhaft ochtraditionkvinnor ävenfarniljearbetetfor settansvaret avsom

idag.

blirdistansarbetai hemmetandrabeskrivas i Attvandring kanMannens termer. snarare
gamlaligger intebostaden. hemmettill Ioffentligadetutvidga ävenrummetsättett att

modernautmaning for denblirarbetsplatshemmetförpliktelser. Att erövra ensom
jag nyligendistansarbetandede hembaserade mänmaskuliniteten och somen avsom

intervjuade sa:

barnenoch delarbeta hemmetkunnaoerhörd social ivinst"Det taattär aven
nmer.

gränsöverskridare.manligaorganisationsforrnenDistansarbetande blirmän nyagenom
inteuttryck för hemmetdockjag intervjuathemarbetande attDe män ses somgersom

dem:Såarbete. härfor betalt"rum" sägerett en av

synliglivsstilfriadenna istad,liten än storbo jag"Att gör, göri enmersomen
räntor."påantagligen försörjer migoch folkstad jagatttror

kan förtjänaintemisslyckadhonomEn att somtror personsom ensergrannarnaannan
betaltförknippas medinteomgivningenhemmetUpplevelsensjälv.sitt leverbröd att av

1998Mirchandani1996 ochkvinnorna Hytterbeskriverförvärvsarbete även som
intervjuat.

finan-forskningsprojekt14 maskuliniteterorganisationsformerochforskningsproj ettIT,ektet: somI nya -
Projektet frånñågeställningar. 1997-2000.löperArbetslivsforskning utforskasdessaRådetsieras forav v universitet.kvirmoforskningvid Stockholmsvid forCentrumGunnarssonProjektledare Ewaär
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De organisationsforrnema ställer ökade krav på kvalifikationerävennya tradi-som av
tion tillskrivits kvinnor än män social kompetens, kommunikativ for-t.ex.mer som
måga, empati, lyhördhet Man kan därför fråga sig de maskuliniteter for-osv. om som

i denna kontext blir "Men of and emotion"mas nya reason

Några5 avslutande reflektioner
kunskapDen vi idag har arbetsmarknadens segregering, fördelningen det betaldaom av

och obetalda arbetet mellan kvinnor och olika familjmän, fördelning detsamt etypers av
obetalda hemarbetet finns i alltför ringa omfattning invävda och problematiserade i
relation till distansarbete. finnsDet anledning förmoda arbetsmarknadens köns-att att
specifika och strukturer generelltmönster avspeglas och återskapasäven i dessa nya
organisationsforrner. Organisationer inte könsneutrala och arbetsuppgifterär köns-är
märkta. därförDet sannolikt vi kommerär fler distansarbetande kvinnoratt attmer se
med lågkvalificerade arbetsuppgifter och fler distansarbetandeän män med högtmän
kvalificerade arbetsuppgifter kvinnor.än

uttalaFör distansarbete kommer verka for ökad jämställdhetatt mellanattoss om en
könen eller inte behöver vi i företagens strategier de olika distans-veta var som

Ärarbetsformema befinner sig. det delvis hembaserade distansarbetet inte bara ett
modernt uttryck för den priviligierade tjänstemännen lite flexibilitet iatt tid ochge mer

Eller detrum uttryck för arbetet tänktär bli hembaserat i framtidenett äratt att mer

Även det saknas data så finns det ändå anledning jämställdhetssynpunktattom ur
bevaka vissa distansarbetsformer det helt hembaserade distansarbetet.extra noga som
Detta bakgrund vad idag traditionellt arbete utförts imot hemmet.vetav om som

Andra organisationsformer, ofta inte benämns distansarbete, där ITnya som som men
utvecklingen varit starkt pådrivande kraft telekontoren call-centra och olikaären
former utlokaliseringar. arbetsformerDessa inte synliga i media påärav samma
glamorösa minst lika angelägna kartläggasätt är jämställdhetsperspektiv.att ettmen ur

detNär gäller telekontoren finns också tankar bland vissa företagare dessaatt är en
mellanfonn på från företaget till hemmet, järnställdhetssynpunktväg Ur detär särskilt
angeläget inte bara skapa goda modeller for distansarbete för yrkesgrupperatt med
hög Vid regionala satsningar på distansarbete måstestatus. också de olika regionala
könskontrakten beaktas så distansarbetet inte icke önskadatt cementerar en
ojämställdhet mellan kvinnor och män.

Avslutningsvis kan sammanfatta på frågan distansarbete utgörsvaretman om en
drivkraft för ökad jämställdhet mellan kvinnor och ellermån inte med följandeen
citat från det europeiska projektet Telework and Gender; Det klart det finnsär att-

enkeltnågot på den frågan.inte Svaret på sådan fråga måste inledas med detsvar en
beror Vadpå. det beror på inkluderar familjesituationen, vilken livsfas befinneri man

och de distansarbetande bosatta, hennessig i eller hans yrke och kvalifikationer,årvar
arbetsgivarens inställning och inställningen bland familjemedlemmarnapraxis, och
distansarbetarens personliga önskemål", Huws al, 1996.et
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Bilaga 5

Fri aktör, egenanställd, daglönareny

förbindelser Varför, hur, vadLösare göra-

Sammanfattning samtal den juni 199815ettav
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förbindelseraktör, egenanställd, daglönare.Fri Lösareny -
hur, vadvarför, göra

Småföre-IT-kommissionens IT-rättsliga observatoriurn,juni anordnade1998Den 15
arbets- och anställ-och Distansarbetsutredningen samtaltagsdelegationen ett om nya

daglönarerubriken aktör, egenanställd,ningsformer under "Fri ny

sammanställts,på band och har därefteroch diskussionsinlägg spelades inAnföranden
denUtbult, ingått iredigerats frilansjoumalistensarnmanfattats och Mats ävensomav

Övriga isamtalet. deltagaretagit fram underlag för och utvärderatarbetsgrupp som
Thulestedt och biträdande sekreterarenvarit sekreteraren Britt-Mariehararbetsgruppen

SmåforetagsdelegationenDistansarbetsutredningen, sekreterarenbådaCarin Wiberg,
Skoglund ochIT-kommissionen Kjell PersekreteramaNorelandLena samt

Odebrant.

observatorietIT-rättsligaordförande iprofessor Seipel, DetSamtalet leddes Peterav
IT-kommissionen.och ledamot av

ingår i doku-sammanfattningbearbetad version dennågotbilagaDenna är somen av
ObservatorietsIT-rättsligavilket återfinns i sin helhet ifrån samtalet, Detmentationen

7/98.rapport

1990-talet,kraftigt undertidsbegränsade arbeten ökattill samtaletBakgrunden är att
arbetstillfällen.utbudetoch andel det totalabåde till antalet av avsom

projektan-medanvikariaten minskat,tidsbegränsade jobben har dessutomdeAv
förraskett. detkvalitativ förskjutning Ityder påställningarna ökat. Detta ävenatt en

relativtjobb med"gammalt"främst fylla vakansfallet handlar det ettattom en
Anställningstidenpå arbetsresultatet.arbetsuppgifter och förväntningarväldefinierade

begränsad, arbetstillfállet finns tillsvidare.är men

iblandprojektanställningar det ofta fråga bemanna nytt"det gällerNär är ettattom
väldefinierat jobb med lösligare rutiner, dock i sig tidsbegränsat. Litetmindre ärsom

medan inte såarbetstillfället begränsat i tid, arbetettillspetsat kan säga ärattman som-
befattningsbeskrivning denna gäller tillsvidare.lätt låter sig fångas i -inom ramen

"Egenanställda" och "läsare förbindelser"
karaktär och de ökandefortsatt utveckling allt fler proj ektanställningar dennaEn mot av

med modern informations- och kommunikationsteknik arbetamöjligheterna att mer
tid och flera skäl diskutera den växande egen-obundet i är ett attrum par av gruppen

"lösare förbindelser arbetsmarknaden.anställda och

avslutandemed samtalet, vilket rubrikens glidande värdeperspektiv ochSyftet anges av
frågetecken, försöka ringa in de rättsliga och andra frågor det i dessaattvar som sam-

finns skäl beakta och undersökamanhang närmare.att
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Några entydiga inte och det heller inte med tanke på deltagarnasväntatsvar gavs var
skiftande bakgrunder och utgångspunkter.

Frågor för samtalet
Varför ökar egenanställda och lösare förbindelser på arbetsmarknadengruppen Beror
det på tillfällig konjunktursvängning eller det fråga beståendeär makro-en om en
strukturell förändring, paradigmskifte från industrisamhälletett till kunskaps-ett
samhälle kräver andra arbets-, organisations- och anställningsformer Behöversom
dessa i så fall regleras i rättsligt institut eller kan de härbärgerasett inomnytt befintliga
regler

Är Ärhomogen det så del egenanställda valt bli fria aktöreratt därförgruppen atten
de och kan tillgodogöra sig ekonomiskaatt och andra fördelar med detta, medanser

andra valt egenanställning det enda alternativet till arbetslöshet och då i fallsämstasom
får roll liknar daglönarensen som

Är utveckling allt fler egenanställda generellt önskvärd för arbetsgivarenmot Haren
arbetsgivaren alltid ekonomiska och andra fördelar ha färre tillsvidareanställdaattav
och fler egenanställda, eller det i vissa fall och vissa positionerär till nackdel med
egenanställda

Om det från strikt formell utgångspunkt inte nödvändigt med rättsñgurären en egen
för egenanställda och distansarbetare, kan sådan ändå praktiska orsakeren av vara
önskvärd Vilka rättsområden berörs Och hur såskall i fall de olika intressena vägas

varandra, det visar sig det både frånmot arbetstagarnas och arbetsgivarnasattom
perspektiv finns såväl for- nackdelarsom

Sammanfattning samtaletav
Deltagarna i samtalet hade skiftande fokus och olika värderingar det gällernär nya
anställningsfonner i arbetslivet eller "lösare förbindelser" och pekade i samtalet sna--

på antal möjliga kartbilder, på möjligheten ritaett än enhetligattrare en gemensam
karta.

Denna sammanfattning iordningställd arbetsgruppen speglar detta attav genom- -
under antal frågor återge de ibland motstridiga lägesbeskrivningarett och synpunkter

kom fram i inledningar och vid samtalet.som

Varför blir det fler Iösare förbindelser

Är det konjunkturjråga eller strukturfråga antalet och andelen tidsbegränsadeatten en
anställningar har ökat kraftigt under 1990-talet
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finns samband med den höga arbetslöshetenDet det lättare tidsbe-ett är att acceptera-
gränsade arbeten inget arbete alls. Likaså kan det finnas inslag doldän ett prov-av
anställning i denna utveckling.

Bland olika drivkrafter och faktorer talar för utvecklingen skulle utgöraattsom meren
långsiktig och strukturell förändring utpekades flera bliralla handlar detattsom om
ekonomiskt och praktiskt lättare samordna detverksamheter i andra former inomänatt

företagetsstora ram:

blir alltmer Standardiserad.Tekniken0
Kunskapsinnehållet viktökar i och volym, vilket innebär det blir billigareatt att0

mellan enheter geografiskt.transportera
kommunicera.allt lättareDet är att0

enklare underhålla kontrakt eftersom det går snabbare hittadetISO 9000 gör att att0
ansvarig.fel och slå fast ärvem som-

ökar kan har djupa specialkunskaperkravet på specialistkunskapNär personer som
uppdragsgivare, i stället för inlåsta i företagsstruktur.arbeta för flera Detatt envara
positivt både for dessa individer och för näringslivets utveckling.kansenare vara

ekonomisk fördel bara behöver anlita arbets-arbetsgivaren kan detFör attvara en man
Arbetsgivaren då också mindre risk, jämförtkraft precis behöver den.när tarman en

anställning.med en

kan å sidan möjliggöra flera saker blir gjorda,förbindelserLösare att som annarsena
å sidan förbindelser underlätta förinte skulle ha blivit gjorda. andra kan IösareMen

hålla produktionmånga verksamheter lägre gnrndbemanning mager äratt ett aven
orden för dagen.

gårVilka hamnar Iösare förbindelser och hur det tilli
valtfinns två egenanställda, och med olika behov: de fritt harDet typer av var en som

det och de varit därtill.tvungnasom

liknande uppdelning från företagens synpunkt de två rörelser, därEn ärsett typer av
verksamheter förs de traditionella företagen. rörelser styrda två heltDessa ärut ur av

handlar anställningsförhållandet i bäggeolika slags logik, fast det upplösningom av
fallen:

försöker knyta kontakter med strategiska och justFöretagen närmareatt0 grupper -
dessa nyckelpersoner kan bli företagare utnyttja företagens starkaattgenom egna
beroende dem till skaffa sig bättre läge.ettattav

i många fall "flytta genom s.k. outsourcing verksamheterut"Företagen strävar att0
beroendet mindre, service, städning, vissa ekonomifunktioner. På sädär är sättsom

vissa delar arbetskraften i Iösare förbindelser. kantvingas I Japan 30-50utav
i företag anställda via rekryteringsföretag.arbetarna ett ettprocent av vara
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Bland LO-medlemmar blir del egenanställda alternativ till bli arbetslösa.ett atten som
ofta finns det i det fallet mycket liten ingenMen eller koppling till informations-en

teknik: det handlar frisörer, byggnadsarbetare, skogsarbetare.t.ex.om

påVilka och vilka förlorar Iösarevinner förbindelser
Bland fördelarna med Iösare förbindelser återfinns fler människor kan där debot.ex. att
vill, på landsbygden där det finns få fasta jobb, de kan arbeta på distans föräven om
flera uppdragsgivare, samverkanoch i med andra individer, hopkopplade i nätverk den
egenanställde behöver inte fullt så det först kan ut. inledarnaEnvara somensam se av

i sin inledning: handlar få utforma sin verklighet där befinner"Det attsa om egen man
nsig .

Tillfälliga jobb kan också många gånger till fast jobb. Vissa studierväg ettvara en
tyder på de jobben för resursstarka, välutbildade människor, i vissa branscheratt nya
och i vissa slags jobb, kan valfrihet och utvecklingsmöjligheter, medanstor storage en
de for andra människor i andra slags jobb kan innebära jobb med hårdaresämre
ekonomiska villkor.

viktigt betänka alla inte skapade bli egenföretagare och inteDet ärär att att att att man
många företag blir djupt besvikna det inte går så brafår glömma näratt startarsom som

startskedet kan svårt for arbetslösa tjänstemän blirhade tänkt. Särskiltman vara som
egenanställda.

pekades på egenanställning kan innebära lönekravenBland nackdelarna att att pressas
heltidsanställda Därtill egenanställda många gångerantalet minskar. kommernär attner

del obetalt jobb. Risken kan öka för socialjobb dag därav dump-gör är ettmer per en-
ning, kostnader for försäkringar tidigare har burits arbetsgivaren skallnär som avex.

enskilde.bäras denav

de flesta fackföreningar inom och inte frilansare ochFortfarande organiserar LO TCO
uppdragstagare ofta lika sinegenanställda, ärtrots att gentemotman som ensam svag

anställd. förekommer inte heller några riktiga, rättsligtDetmotpart en ensamsom
bindande kollektivavtal för frilansare.

Historiskt har gemenskapen på arbetsplatsen under 1900-talet efterträtt den tidigaresett
by- och släktgemenskapen. arbetet för allt fler övergår till Iösare förbindelser,Om nu
bör tänka på vad händer med sådana grundläggande saker mänskligman som som
gemenskap, individens identitet och samhällsväven.

viktigt medveten problemet med kompetensutveckling. handDet Vemär att tarvara om
inte de egenanställda självaden, förutseende detta.är göraattom om nog

Vad bromsar utvecklingen
förra omvandlingen från jordbrukssamhälle tillUnder den indusuisamhälle, fickstora

många de dåvarande institutionerna ståndsriksdagen och skråväsendetav som- -
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för aktörer på dagensabdikera från sina positioner. möjlig konsekvensDet är sam-en
därmed tänkbara bromsare.hällsnivå. kanDessa utgöra

ocksåanlita kanrättspraxis och facket harNuvarande entreprenöratt ett veto mot att en
förbindelser.faktor lösarebromsandeutgöra moten

vadVem bör göra
blitillstödja sina medlemmarorganisationerna kanfackligaDe atttar steget egen-som

med bokföring, skatte-snårigheter harhjälpa till i deanställda göraattatt somgenom
egenanställdaockså defackliga tillhörighetenmyndighetskontakter.frågor och Den ger

yrkesmässig anknytning.professionell,en

individer skaSkatteregler fört.ex. ändradevad krävsmåsteMan över attäven somse
på sker i dagexempel vadoch expandera. Ettförst ärrisken egetatt startata somsen

på iför tjänstemänunderlättar"paraplyföretag",inrättandet väg utett egenan-somav
uppdragsverksamhet.ochmellan a-kassaställning pendlaatt

fasttryggheten ikombinerapersonaluthymingsföretagen kan sättDe ett att envaranya
förhållandevisgaranterad lön ochmedpersonaluthyrarenanställning hos enen--

arbetskraft andra arbets-flexibilitet hosbehovetjobb, medhygglig täckning av avav
personal tillfälligt.låna ingivare, behöversom

instituträttsligtBehövs nytten
kanför egenanställda.rättslig institut Dennaintejuridiskt behövsRent nyttett grupp

aktiebolag mednäringsidkare ellerenskildbefintligt regelsystem,härbärgeras inom som
lag-med underlättaskulle kunna räckaaktieägare.själv enda Detsig att genomsom
for-åtgärderbegränsade, konkretaskatter, ochdet gällerändringar, t.ex. attnär som-

inkomsterfår disponera sinaså uppdragstagareavstämningstider för bokslut,länga att
stimulerapsykologisk villSamtidigt kan detpå bättre poäng,sätt.ett om manenvara

egenanställd, tillrättsinstitut,egenanställda,flerutvecklingen upprätta ett nyttattmot
hän-arbetsrättsligt och skattemässigtsocialt, civilrättsligt,regler ivilket kan knytaman

individuella arbets-småskaliga, det"hitta form detseende. gällerDet att som passaren
avtalet".

förutsättningar föranställningsforrnen, det skapassjälvaavgörande inteDet är utan att
socialanständiga villkor för dem arbetar: lön,det villicke-exploatering, säga som

överblicka sin ekonomi.och möjlighettrygghet att
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ILO:s konvention nr 177 hemarbeteom

arbetsorganisationensIntemationella allmänna konferens,
har sammankallats till styrelsen för arbetsbyrånGeneve Internationella ochsom av

samlats där den juni till sitt åttiotredje19964 möte,
erinrar många ILO-konventioner och ILO-rekommendationer fastställerattom som

angående arbetsvillkor med generell tillämpning tillämpliga också på hem-ärnormer
arbetande,

konstaterar de särskilda villkor kännetecknar hemarbete det önskvärtgör attatt som
förbättra tillämpningen dessa konventioner och rekommendationer på hemarbe-av

dem med hänsyn till hemarbetets speciellatande och komplettera tarnormer som
karaktär,

angående frågahar beslutat vissa förslag hemarbete, denutgöratt anta en som
dagordning,fjärde punkten på mötets

internationell konvention, ochhar fastställt dessa förslag skall formentaatt av en
den tjugonde dagen i juni månad nittonhundranittiosex följandedennaantar

kallas års konvention hemarbete.konvention, kan 1996 omsom

Artikel I

denna konventionl
uttrycket "hemarbete" arbete utförs benämnsa med som av en person somavses

hemarbetande,
efter val i lokal arbetsgivarensi i hans eller hennes hem eller äneget annan

arbetsplats,
lön,mot

resulterar i arbetsgivaren specificerad produkt eller tjänst,iii oavsettsom en av
tillhandahåller den utrustning, de material eller andra insatsvaror som an-vem som

obero-denna har den grad självständighet och ekonomisktvänds, inte person avom
föreskrifterför egenföretagare enligt nationella lagar,ende behövs attsom anses som

eller domstolsbeslut,
hemarbetande enligt denna kon-b blir med ställning anställda intepersoner som

tillfälligt utföra sitt arbete anställda i hemmet,vention endast att snararegenom som
på sin vanliga arbetsplats,än

juridisk antingen direktc uttrycket "arbetsgivare" fysisk elleren person som,avser
den nationella lagstiftningen innehållereller mellanman, oavsettgenom en om

mellanmân eller lämnar hemarbete led i sin affärs-bestämmelser ettut somom
verksamhet.

Artikel 2

utför hemarbete enligt arti-konvention tillämpning på allaDenna äger personer som
kel
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Artikel 3

Varje medlemsstat har ratificerat denna konvention skall genomföra ochanta,som
regelbundet nationellt angående hemarbete syftar tillöver ett attse program som
förbättra de hemarbetandes situation, i samråd med de representativa arbets-mest
givar- och arbetstagarorganisationema och, där sådana förekommer, med organisa-
tioner för hemarbetande och för arbetsgivare anlitar hemarbetande.som

Artikel 4

nationella angåendeDet hemarbete skall så långt möjligt främja lika-programmet
behandling mellan hemarbetande och andra löntagare, med hänsyn till hemarbetets
speciella karaktär och, där det lämpligt, de villkor gäller för eller lik-är som samma
nande arbete utförs inom företag.typ ettav som

Likabehandling skall främjas särskilt i fråga om
a de hemarbetandes bilda eller ansluta sig till organisationer efter valrätt att eget

och delta i sådana organisationers verksamhet,att
b skydd diskriminering i anställning och yrkesutövning,mot
c skydd i fråga säkerhet och hälsa på arbetsplatsen,om
d lön,
e lagstadgad social trygghet,
f tillgång till utbildning,
g minimiålder för tillträde till anställning eller arbete, samt
h skydd vid havandeskap och bamsbörd.

Artikel 5

nationella angående hemarbete skall genomförasDet lagar ochprogrammet genom
föreskrifter, kollektivavtal, skiljedomsbeslut påeller lämpligt isätt överens-annat
stämmelse med nationell praxis.

Artikel 6

Lämpliga åtgärder skall vidtas så arbetsmarknadsstatistiken i möjligaste mån inne-att
fattar hemarbete.

Artikel 7

Nationella lagar föreskrifter angåendeoch säkerhet och hälsa i arbetet skall gälla hem-
arbete, med beaktande dess speciella karaktär, och skall fastställa på vilka villkorav
vissa slags arbeten och användningen vissa kan förbjudas i hemarbeteämnenav av
säkerhets- och hälsoskäl.
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rtikelA 8

de fall det tillåtet använda mellanmän, skallI arbetsgivares och mellanmänsär att
respektive bestämmas lagar och föreskrifter eller domstols-ansvar genom genom
beslut, i enlighet med nationell praxis.

Artikel 9

tillsynssystem förenligt nationellmed lagstiftning och praxis skall säkerställaEtt att
de lagar och föreskrifter tillämpliga på hemarbete iakttas.ärsom

Lämpliga åtgärder, inklusive straff så lämpligt, skall införas och tillämpasärom
effektivt for den händelse dessa lagar och föreskrifter överträds.att

Artikel I 0

påverkar intekonvention bestämmelser tillämpliga på hemar-Denna mer gynnsamma
betande enligt andra ILO-konventioner.

Artikel 1I

Ratifrkationsinstrument avseende denna konvention skall sändas till Internationella
arbetsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel I 2

konvention skall bindande endast för medlemmar InternationellaDenna devara av
arbetsorganisationen vilkas ratifrkationer har registrerats hos Internationella arbets-
byråns generaldirektör.

träder i kraft tolv månader efter den dag då ratifrkationer frånDen två medlems-
har registrerats generaldirektören.hosstater

Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efterannan
den dag då dess ratifrkation har registrerats.

Artikel 13

medlemsstat har ratificerat denna konvention kan,En sedan tio år har förflutitsom
från den dag då förstkonventionen träder i kraft, den skrivelsesäga upp genom en

sänds till Internationella arbetsbyråns generaldirektör för Sådanregistrering.som
fåruppsägning inte verkan förrän år efter den dag då den har registrerats.ett

Varje medlemsstat, har ratificerat denna konvention och inte årinom detsom som
följer på utgången den i föregående punkt nämnda tioårsperioden brukgörsom av av

sin uppsägningsrätt enligt denna artikel, kommer bunden för ytterligareatt vara en
period tio år kanoch därefter konventionen vid utgången varjesägaav upp av
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tioårsperiod på de villkor föreskrivs i denna artikel.som

Artikel 14

Internationella arbetsbyråns generaldirektör skall underrätta samtliga medlemmar
Internationella arbetsorganisationen registreringen alla ratiñkationer ochav om av

uppsägningar generaldirektören har tagit från organisationens medlemmar.emotsom
generaldirektören underrättar organisationens medlemmar registreringenNär om av

den ratiñkationen, skall han fästa medlemmarnas dåandra uppmärksamhet på den dag
konventionen träder i kraft.

Artikel 15

arbetsbyråns generaldirektör skall, för registrering enligtInternationella artikel i102
nationernas stadga, lämna nationernas generalsekreterare fullständigaFörenta Förenta

samtliga ratiñkationer och uppsägningar har registrerats hosupplysningar om som
enlighet bestämmelserna i föregående artiklar.generaldirektören i med

Artikel I 6

Internationella arbetsbyråns styrelse det behövligt, skall den lämna Interna-När anser
arbetsorganisationens allmänna konferens redogörelse för denna konven-tionella en

det finns anledning föra på konferensenstions tillämpning och undersöka att uppom
revidering, helt eller delvis, konventionen.dagordning frågan avom

Artikel 17

konvention, varigenom denna konvention helt ellerOm konferensen antar en ny
delvis revideras och den konventionen inte föreskriver skallannat,nya

a medlernsstats ratiñkation den reviderade konventionen i sigaven nya anses
innebära omedelbar uppsägning denna konvention, hinder bestämmelsernautanav av
i artikel och den konventionen har i kraft,13 när trättovan, om nya

b från den dag då den reviderade konventionen träder i kraft, dennanya
konvention upphöra för ratiñkation medlemsstaterna.öppenatt vara av

konvention skall likväl förbli gällandeDenna till form och innehåll for de med-
lemsstater har ratiñcerat den inte den reviderade konventionen.som men nya

Artikel 18

engelska och franska versionerna dennaDe konventionstext har lika giltighet.av
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ILO:s rekommendation nr 184 hemarbeteom

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,
har sammankallats till Geneve styrelsen för Internationellasom arbetsbyrån ochav

samlats där den juni4 till sitt åttiotredje1996 möte,
erinrar många ILO-konventioner ochatt ILO-rekommendationerom fastställersom

angående arbetsvillkor med generell tillämpning tillämpliganonner är också på hem-
arbetande,

konstaterar de särskilda villkor kännetecknaratt hemarbete det önskvärtgörsom att
förbättra tillämpningen dessa konventioner och rekommendationer på hemarbetandeav
och komplettera dem med hänsyn till hemarbetets speciellatar karaktär,normer, som

har beslutat vissa förslag angående hemarbete,att anta fråga den fjärdeutgören som
punkten på dagordning,mötets

har fastställt dessa förslag skall formenatt rekommendation,ta komplette-av en som
års1996 konvention hemarbete, ochrar om
denna den tjugonde dagen i juniantar månad nittonhundranittiosex följande

rekommendation, kan kallas års rekommendation1996 hemarbete.som om

TILLÄMPNINGSOMRÅDEDEFINITIONER OCH

dennaI rekommendation
a med uttrycket "hemarbete" arbete utförs benämnsavses som av en person som

hemarbetande,
i i hans eller hennes hem eller efter val i lokal arbetsgivarenseget änannan

arbetsplats,
lön,mot

iii resulterar i arbetsgivaren specificerad produkt eller tjänst,som en av oavsett vem
tillhandahåller den utrustning, de material eller andra insatsvarorsom används,som

inte denna har den grad självständighet och ekonomisktom oberoendeperson av
behövs för egenföretagare enligtatt nationella lagar, föreskriftersom elleranses som

domstolsbeslut.
b blir med ställning anställda inte hemarbetande enligtpersoner dennasom

rekommendation endast tillfälligt utföra sitt arbeteatt anställda i hemmet,genom som
på sin vanliga arbetsplats,änsnarare

c uttrycket arbetsgivare fysisk eller juridisk antingenavser direkten person som,
eller mellanmän, den nationella lagstiftningen innehålleroavsettgenom bestäm-en om
melser mellanmän eller lämnar hemarbete led i sin affärsverksamhet.utom ettsom

Denna rekommendation tillämpning påäger alla utför hemarbete enligt punktsom

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER11.

l Varje medlemsstat bör, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, utse en
eller flera myndigheter med uppdrag utforma och genomföra detatt nationella program
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i artikel i konventionen.angående hemarbete 3som avses
och arbetstagar-möjligt bör trepartiska eller arbetsgivar-2 Så långt organsom

genomförandet det nationellautnyttjas vid utformningen ochorganisationer pro-av
grammet.

organisationer för arbets-för hemarbetande elleravsaknad organisationer3 I av
myndigheter i 1 vidtahemarbetande bör den eller deanlitargivare avsessomsom

sinaoch arbetsgivare uttryckatillåta dessa arbetstagareåtgärder förlämpliga attatt
vidtas for genomföraoch de åtgärdernationellaåsikter det attprogrammet om somom

det.

efter kön, hemarbetetsinnefattande uppgifter uppdeladeinformation,Detaljerad om
grundval förhållas aktuell förbör insamlas ochomfattning och särdrag utgöraatt en
vidtas förhemarbete och for de åtgärderangåendenationelladet attprogrammet som

allmänheten.tillgängliga förbör publiceras ochuppgiftergenomföra det. Dessa vara

sina specifika arbetsvillkorskriftligen informeradhållashemarbetande bör1 En om
ochnationell lagstiftningöverensstämmelse medipå lämpligteller ärsättannat som

praxis.
innefattainformation bör särskilt2 Denna

och adress,förekommande fall, mellanmannensoch, ia arbetsgivarens namn
den,beräkningsgrunder förlönenivå ochlöneskala ellerb samt

utföras.skallc vilket slags arbete som

ÖVERVAKNING HEMARBETEAVIII.

på regional,så lämpligt,nationell nivå och, därmyndigheten påbehöriga ärDen
anlitararbetsgivareför registreringnivå vidta åtgärderlokal börbransch- eller somav

ändamålarbetsgivare. dettaanlitas sådana Förmellanmänhemarbetande och som avav
ellerarbetsgivare skall lämnainformationvilkenmyndighetenbör närmare somange

myndigheten.hålla tillgänglig för

de lämnarbehöriga myndighetenåläggas meddela denArbetsgivare bör närl utatt
gången.hemarbete för första

alla hemarbetande tilluppdelat efter kön,föra register,2 Arbetsgivare bör överett
vilka arbete.de ger

hemarbetande visararbetsjoumal förföra3 Arbetsgivare bör även somen en
a tidsåtgång,
b lönenivå,

föroch det belopp utbetalatsden hemarbetandec eventuella kostnader för attsom
täcka dessa kostnader,

föreskrifter, ochmed nationella lagar ochgjorts i enlighetd eventuella avdrag som
betalningsdag.och utbetald nettolöne innestående bruttolön samt

i 3.journalbör få kopia den4 hemarbetandeDen som avsesen av

angående respekt förlagstiftning och praxisförenligt med nationellden mån detI är
tillsynmed uppdrageller andra tjänstemänbör yrkesinspektörerprivatlivet, utövaatt
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bestämmelser tillämpliga på hemarbete tillåtas kommaöver in i de delar hemmetatt av
eller i privat lokal där arbetet utförs.annan

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser de lagar och föreskrifter gällerav som
för hemarbete bör lämpliga åtgärder vidtas, innefattande eventuellt förbud lämnaatt ut
hemarbete, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

MINIMIÅLDERIV.

Nationella lagar och föreskrifter angående10. minimiålder för tillträde till anställning
eller arbete bör tillämpas på hemarbete.

RÄTT FÖRHANDLAV. ATT ORGANISERA SIG OCH ATT KOLLEKTIVT

Lagstiftnings- eller administrativa restriktioner eller andra hinder1 för
a hemarbetande sin bilda organisationer eller ansluta sig tillutöva rättatt att attegna

arbetstagarorganisationer efter val och delta i verksamheter sådana organi-eget att som
bedriver,sationer och

b hemarbetandes organisationer sin ansluta sig till fackförbund ellerutöva rättatt att
fackliga organisationer, bör identifieras och undanröj as.

Åtgärder bör vidtas för främja kollektivavtalsförhandlingar12. metodatt attsom en
fastställa hemarbetandes arbetsvillkor och arbetsförhållanden.

LÖNv1.

Minimilöner bör fastställas för hemarbete i enlighet med nationell lagstiftning och13.
praxis.

1 Lönenivåer för hemarbetande bör företrädesvis14. fastställas kollektivavtals-genom
förhandlingar eller, då sådana inte förekommer, genom

a beslut den behöriga myndigheten efter samråd med de representativamestav
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationema organisationer för hemarbetande ochsamt
för arbetsgivare anlitar hemarbetande eller, då de organisationerna intesom senare
finns, företrädare för hemarbetande och för arbetsgivare anlitar hemarbetande,som
eller

b lämplig metod för fastställa löner nationell, bransch- eller lokal nivå.attannan
2 Om lönenivåer inte fastställs med de metoder i l bör denämnsen av som ovan,

fastställas överenskommelse mellan den hemarbetande och arbetsgivaren.genom

specificerat ackordsarbete bör hemarbetandes lönenivå15 För jämförbar meden vara.
lön iarbetstagare arbetsgivarens företag erhåller eller, det inte finns någonsom en om
sådan iarbetstagare, företag i den berörda branschen eller regionen.ett annat
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Hemarbetande bör erhålla kompensation16. för
a kostnader uppkommer i samband med deras arbete, sådana hänfört.ex.som som

sig till användning energi och kommunikationer och underhåll maskinervatten,av av
och utrustning, samt

b för underhållden tid går maskiner och utrustning, byte verktyg,som av av
uppackning nedpackningsortering, och arbete sådant slag.samt annat av

1 Nationella lagar och föreskrifter skydd lön bör gälla hemarbetande.17. om av
2 Nationella lagar och föreskrifter bör säkerställa avdrag sker enligt i förväg fast-att

ställda och bör skydda hemarbetande oberåttigade avdrag för felaktigtmotnormer
arbete eller skadat material.

betalas antingen vid leverans varje avslutat arbete3 Hemarbetande bör eller medav
månad.jämna mellanrum högst enav

då mellanman anlitas, bör mellanmannen och arbetsgivarende fall18. I en vara
betalning innestående isolidariskt ansvariga för lön till hemarbetande, enlighet medav

nationell lagstiftning och praxis.

HÄLSASÄKERHET OCH I ARBETETv11.

myndigheten bör säkerställa spridning anvisningar angående debehöriga19. Den av
hälsoföreskrifter och försiktighetsåtgärder arbetsgivare och hem-säkerhets- och som

arbetande iaktta. mån möjlighet bör dessa anvisningar till språkskall I översättasav
förstår.de hemarbetandesom

Arbetstgivare bör åläggas20. att
a hemarbetande alla de risker kända eller borde kända forinformera ärsom varaom

ochförknippade med det arbete till dem vilkaarbetsgivaren och är som ges omsom
försiktighetsåtgärder bör vidtas då det lämpligt, dem nödvändig utbild-ärsamt, gesom
ning,

eller tillhandahållsb till maskiner, verktyg utrustning, hemar-attse annan som
betande, förses med lämpliga skyddsanordningar och vidta skäliga åtgärder för att
säkerställa de underhålls på ochrätt sätt,att

c kostnader tillhandahålla hemarbetande all nödvändig personlig skydds-utan
utrustning.

åläggasHemarbetande bör21. att
a åtgärder frågaiaktta föreskrivna i säkerhet och hälsa,om
b ochskäligt för sin de säkerhet och hälsa kan påver-ta ansvar egen personers som

kas försummelserderas handlingar eller i arbetet, innefattande korrekt användningav
material, maskiner, verktyg och utrustning ställs till deras förfogande.av annan som

1 hemarbetande utföra arbete han eller22. En hon har rimligvägrar attsom som
anledning överhängande eller allvarlig fara för hans eller hennes säkerhetutgöratro en
och hälsa bör skyddas orättrnätiga konsekvenser på isätt är överens-mot ett som
stämmelse med nationella förhållanden och praxis. Den hemarbetande bör dröjs-utan
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mål situationen till arbetsgivaren.rapportera
2 Vid överhängande eller allvarlig fara för hemarbetandes, hans eller hennesen

familjs eller allmänhetens säkerhet eller hälsa, konstaterats yrkesinspektörsom av en
eller säkerhetsansvarig, bör fortsättning hemarbetet förbjudas till dessannan en av
lämpliga åtgärder har vidtagits för till situationen.rättaatt

VIII. ARBETSTID, VILOPERIODER OCH LEDIGHET

23. tidsfristDen fastställs för uppdrag får inte så hemarbetandeett snävsom attvara en
fråntas möjligheten till dygnsvila och veckovila jämförbar med den andrasom
arbetstagare åtnjuter.

Nationella24. lagar och föreskrifter bör fastställa vilka villkor hemarbetande bör ha
till lön under allmännarätt helgdagar, och sjukledighetsemestrar sättsamma som

andra arbetstagare.

1x. SOCIAL TRYGGHET OCH SKYDD VID HAVANDESKAP OCH
BARNSBÖRD

bör25. Hemarbetande ha till social trygghet. kanrätt Detta ordnas attgenom
a utvidga gällande bestämmelser social trygghet till omfatta hemarbetande,attom
b sociala trygghetssystem så de omfattar hemarbetande, ellerävenattanpassa
c utveckla särskilda eller fonder for hemarbetande.system

Nationella26. lagar och föreskrifter avseende skydd vid havandeskap och barnsbörd
bör gälla for hemarbetande.

UPPSÄGNING ANSTÄLLNINGSAVTALX. SKYDD VID AV

27. Hemarbetande bör ha till skydd andrarätt arbetstagare då anställ-samma som
ningsavtalet sägs upp.

LÖSANDEXI. AV TVISTER

28. Den behöriga myndigheten bör säkerställa det finns metoder for lösa tvisteratt att
mellan hemarbetande och arbetsgivare eller, i förekommande fall, mellanman,en en en

anlitas arbetsgivaren.som av

XII. PROGRAM MED ANKNYTNING TILL HEMARBETE

129. Varje medlemsstat bör i samarbete med arbetsgivar- och arbetstagarorga-
nisationer främja och stödja program som

a informerar hemarbetande deras rättigheter och vilka former stöd finnsom av som
för dem,

g
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b ökar medvetenheten frågor hemarbete hosberör arbetsgivar- och arbets-om som
tagarorganisationer, andra icke-statliga organisationer och allmänheten,

c organisering hemarbetande organisationer efterunderlättar i val, inne-egetav
fattande kooperativ,

utbildning för förbättra hemarbetandes kompetens innefattanded tillhandahåller att
färdigheter, ledarskap och förharrdlingsformåga, produktivitet,icke-traditionella

och inkomstformåga,sysselsättningsmöjligheter
e tillhandahåller utbildning så arbetstagarnas hem möjligt och intenärasom somges

onödiga formella meriter,kräver
f förbättrar hemarbetandes säkerhet och hälsa, underlätta deras till-t.ex. attgenom

gång utrustning, verktyg, råmaterial och nödvändigt material säkratill ärannat som
och god kvalité,av

inrättandet och nätverk for hemarbetande för demg underlättar centra attav ge
service minska deras isolering,information och samt
tillgång till kredit, förbättring bostaden och barnomsorg,h underlättar samtav

hemarbete meriterande arbetslivserfarenhet.i främjar erkännande av som
tillgång till dessaHemarbetande på landsbygden bör2 garanteras program.

barnarbete i hemarbete.bör för avskaffa3 Särskilda attantasprogram

TILLGÅNG INFORMATIONTILLXIH.

skydd förmöjligt, bör information rättigheter och hemarbe-Då praktisktdet30. är om
skyldigheter hemarbetande dearbetsgivarestande och samtgentemot om programom

språk hemarbetande förstår.punkt lämnasi 29 somsom avses
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Bilaga 7

olikaantaliDistansarbete ett

länder

Danmark

Finland

Frankrike

Irland

Norge
Storbritannien

Tyskland
EU

Kanada
USA

Australien
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Danmark

Omfattning

undersökning,En gjordes arbctsmiljöinstitutet år visar1995, mellan 5 000som attav
och danskar10 000 distansarbetar hemifrån. Distansarbete definieras här arbetesom

baserat på ochIT telekommunikationär och sker på avstånd från huvudarbets-som som
platsen minst 20 arbetstiden vecka. Undersökningen visarprocent ocksåav attper
distansarbete främst utbrett bland lärare, akademiker, ingenjörer,är säljare chefer,och

bland bankanställda och kontorsarbetare.även Distansarbetets spridningmen syntes
således främst begränsat till akademiker. Arbejdsministeriet 1998.vara

En undersökning företogs år 1997 Gallup, på uppdrag forsknings-annan av av
ministeriet. definierades distansarbeteHär hemarbete med hjälp dator. Samman-som av
lagt arbetade ungefär 14 minst dag i veckanmännen eller hemmaprocent av en mer
med dator. Enbart kvinnorna5 arbetade hemma med dator minstrunt dagprocent av en
i veckan. SCB 1997.

Det främst mellan och år,25 akademikerär män 40 och andra högutbildade oftasamt
i chefspositioner använder kommunikationsteknologi arbetsredskappersoner som som

i hemmet HK 1996.även

De företagarna i Danmark har i flera år distansarbetat. Således finns det mångaegna
dataassistenter, grañker, journalister och advokater sedan länge arbetar frilanssom som
och distansarbetar för flera arbetsgivare. Många danska verksamheter ocksåprövar
distansarbete arbetsfonn. Exempel på dessa företag Telia, IBM, Arbejdsskade-ärsom

Århusstyrelsen och kommun. HK 1996.

dagI uppskattas fjärde företag i Danmark ha hemarbetsplatser.vart Inom denupprättat
privata sektorn dessa arbetsplatser främstär genomförda inom marknadsförings- och
försäljningsbranschen. flesta hemarbetsplatserDe inom den offentliga sektorn finns
emellertid primärt inom den offentliga adrninistrations- och handläggningsverksarn-
heten. Arbejdsministeriet 1998.

Offentliga initiativ
På 1980-talet -genomfördes antal offentliga satsningar för stödja kommunerna.ett Ettatt
60-tal telestugor uppfördes i Danmark iled finna förruntom hurett att vägarsom nya
informations- och kommunikationsteknologi skulle kunna stöd till den lokala arbets-ge
marknaden. Dessa telestugor finns visserligen inte kvar i dag, experimentetmen gav
upphov till dagens satsningar på långtidsarbetslösa människor IT-utbildning.att ge
Telework 1997.

flertalEtt departement har visat intresse för distansarbete, exempelvis det danska miljö-
departementet och arbetsmarknadsdepartementet. Arbetsmarknadsdepartementet kallade

arbetsgrupp bestående arbetsmarknadspartema i Danmark för undersamman en attav
1996 och 1997 utvärdera informationsteknologins betydelse för arbets- och anställ-nya
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ningsformer. Arbetsgruppen granskade också gällande lagstiftning, avtal och överens-
kommelseri förhållande till distansarbete. HK 1996.

Även Socialdepartementet har intresserat sig för distansarbete. nationella rådet förDet
industriella skador, ligger under det danska Socialdepartementet, genomförde ettsom
distansarbetsprojekt årenunder 1996/97 i syfte utvärdera tekniska och organisato-att
riska frågor personalfrågor. På avdelning fick hälften de anställda kontorsamt etten av
inrett i hemmet med möbler, ISDN-anslutning och övrig kontorsutrustning för deatt

möjlighet några i veckan. sammanföll medskulle ha arbeta hemma dagar Dettaatt en
satsning på fullständigt datorisera alla funktioner kontoret. Utvärderingenatt av

nöjda anställ-visade det lyckad satsning med ökad produktivitet ochprojektet att envar
projektet utvidgas i framtiden. Telework 1997.da. Troligen kommer att

IT-handlingsplandistansarbete i fokus i sin 1996. Ettdanska regeringenDen satte av
arbetsformer.handlingsplanen på försökmålen med prövaatt nyavar

till heter Telearbejdestartade och skall pågåforskningsprojekt 1996 2000. DetEtt og
facket tillsammans medi arbejdslivet. Initiativtagaremenneskelige ärressourcer
och byggforsk-universitet, arbetsmiljöinstitutetoch RoskildeOdense statens

Fördelarkartlägga möjligheter för distansarbete.Projektet syftar tillningsinstitut. att
projektet. HKskall också klargörasmed ökat distansarbetandeoch nackdelar ett genom

1996.

sarnarbets-årsidan korn arbetsgivare och facket 1997På kommunala överens ettom
ochkartlägga distansarbetets positivaavseende distansarbete. Syftetprojekt attvar

kommunkansliema förpå administrativa arbetet inegativa konsekvenser med fokus det
personalpolitiska utvecklings-till lokal debatt kommunernasupphovatt omge en

1998.Arbejdsministerietmöjligheter.

hinderDrivkrafter och

Drivkrafter

Arbetstagarna
så längefackliga organisationerna välvilligt inställda till distansarbeteDanmark deI är

måste frivilligt ochinte sker under tvång. betonas distansarbetedet Det attatt varasom
anställningsförhållande. mycket viktigt anställ-företas underdet skall Det är attett

uppdragsförhållande, eftersom det skulle medförainte övergår till bliningen ettatt en
arbetsgivaren.förändring distansarbetarens säkerhet och rättigheter Det ärgentemotav

stå alla utgifter och sörjaenligt fackföreningarnas mening skall förarbetsgivaren som
i skallarbetsmiljön på distansarbetsplatsen. Arbetsplatsen hemmetför säkerheten och

vad gällerfinns på den normala kontorsarbetsplatsenuppfylla krav t.ex.samma som
sker1996. också det viktigt distansarbete enbartarbetsmiljö. HK uttrycksDet äratt att

karriär ochdistansarbetarna skall ha möjligheter tillpå del arbetstid och att sammaav
övriga arbetstagarna LO 1998.utveckling desom
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Samtidigt den fackliga rörelsen drivande förär utvecklingensom teknologinatt skallav
gå framåt, vill facket motverka den används för bortrationaliseringatt arbetsplatser. Iav
stället skall framväxten utnyttjas till utveckla arbeten. Likasåatt vill inte fack-nya
föreningama informationsteknologinatt används till onödig registrering och kontroll av
arbetsplatserna. HK 1996.

Arbetstagarorganisationema har på flera banat forsätt ökat distansarbete.väg ett Man
har handböcker och informationsbladgett ut distansarbete och på så belystsättom
arbetsforrnen. harMan också i samarbete med bl.a. statliga verksamheter igång for-satt
söksverksamheter med distansarbete. Forskningsprojekt och debatter distansarbeteom
har också ordnats. HK 1996.

Arbetsgivarna
Arbetsgivama i Danmark uppfattar distansarbete någonting positivt. De arbets-som ser
fonnen möjlighet öka vinsten i företaget. Samtidigtatt det möjlighet försom ären en
dem föra attraktiv och flexibelatt personalpolitik; personal kan fortsätta arbeta påen att
företaget de byter bostadsort.även Distansarbetet ökar det geografiskaäven rekryte-om
ringsområdet. Arbetsgivama räknar också med den arbetsformen skall kunnaatt nya

äldre och handikappade arbetstagare. De äldre kan i högre grad kvar igynna stanna
företaget de arbetar hemma på nedsatt tid det innebär kostnad förutanom att samma
arbetsgivaren de skulle kvar på kontoret. De har fysiskt handikappsom om ettvara som
skall lättare kunna få och behålla arbeteäven distansarbetsmöjligheten.ett genom
Teknologirådet 1997.

Det finns studier visar produktiviteten hos arbetstagareatt ökar de börjar arbetanärsom
på distans. Siffrorna visar ökning på till 20 och detta tillsammans medprocent,en upp
insparade på minskade kontorsytor drivkraft for arbetsgivareär införapengar atten
distansarbete. HK 1996.

Övriga drivkrafter
denI danska debatten finns således bred uppfattning distansarbeteen attgemensam om

skall alternativ till den traditionella arbetsformen.ett Både den danska regeringenvara
och arbetsmarknadens det. På många håll utredsparter och analyseras distans-anser
arbetsformen for underlag för kommandeatt ramavtal på olika områden Arbejds-ge
ministeriet 1998. Medierna har också bidragit till öka intresset för distansarbeteatt

plats i debatten.ämnetatt Likasåstor har antalet informellagenom uppgörelserge som
det möjligt förgör de anställda arbeta från hemmet ökat.att Dessa överenskommelser

har upphov till både ökat antalgett distansarbeteett från arbetsmarknads-rapporter om
organisationerna och ökad diskussion behovet klargörande hur vissaettom av av
juridiska frågor skall tillämpas på distansarbete. Ett resultat t.ex.detta skatte-är attav
plikten for anställda har dator for hemmabruk, betald arbetsgivaren, nyligensom en av
har avskaffats. Telework 1997.
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Hinder

Arbetsgivarna
Arbetsgivarna visserligen positiva till distansarbete, de inser samtidigt det harär attmen
sina nackdelar. Distansarbete för med sig utgifter i form omkostnader förstörre attav
inreda arbetsrum i de anställdas bostäder. Likaså arbetsgivarna de anställdaattanser

distansarbete får anknytning till verksamheten kan leda tillgenom en svagare som en
minskad lojalitet företaget. uppfattar också säkerhetenDe kan påsättasgentemot att
spel då material tillbakakänsligt skickas fram och mellan huvudarbetsplatsen och
distansarbetsplatsen. Teknologirådet 1997.

införa distansarbete med särskild dansk modell. DanmarkArbetsgivarna vill endast Ien
innebärde flesta företag positiv verksamhetskulturhar att stora satsassom resurseren

anställda positiv anknytning till verksamheten, vilket i sin skallpå deatt tur gege en
produktiva medarbetare. satsning skulle inte fungera demotiverade och Dennamer om

från bostaden. Därför vill företagen enbartanställda i utsträckning distansarbetadestor
så de anställda behåller denstödja distansarbete i mindre utsträckning, näraatten

vecka elleranknytningen till företaget. bör högst sig dagarDet röra ettom par per
perioder det behövs för färdigställa eller analys.möjligen längre att rapportenom

Teknologirådet .1997

Lagstiftning och avtal
närvarande inte alls reglerat i någon arbetsrättslig lagstiftning iDistansarbete förär

påArbetsmiljölagen inte heller sikte på distansarbete. ställer kravDanmark. Lagentar
förhållandena på arbetsplatsen, innehåller inga riktlinjer för arbete i hemmet. Detmen
danska "arbejdstilsynet" kan därför inte granska arbetsplats inrättad iären som
hemmet. arbetsskadeförsäkring täcker däremot de flesta former distans-Lagen avom
arbete. skyddslagstiftningen i sin bygger på arbetstagaren måste hasocialaDen tur att
sin i flesta distansarbetare uppfyller detta krav och omfattashemvist Danmark. De
därmed sociallagstiftningen. HK och Pennings 1996.1996av

områden. På områdenDistansarbete finns i dag reglerat i ramavtal på rad andratre en
har avtal ingåtts ansluter sig till dessa ramavtal. Många fackförbund och arbets-som
givarorganisationer håller på utarbeta framtidens överenskommelser på området, Enatt
miljon skallarbetstagare redan i dag ha möjlighet omfattas ramavtalen. Arbejds-att av
ministeriet och 1998.1998 LO

Framtiden
Även antalet distansarbetare mycket lågt i Danmark antalet kommerär tror attom man

öka inom den framtiden EIRR 1996. Troligen kan detta underlättasnärmasteatt attav
datoranvändningen hög både i företagen och i hemmen. finns moderntDessutomär ett
telekommunikationsnätverk Telework 1997. Distansarbete ingår också i försöks-
projekt på många arbetsplatser och finns med del personalpolitiken iäven som en av
flertalet företag, vilket tyder på antalet distansarbetare kommer öka i framtidenatt att
Arbejdsministeriet 1998.
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Flera undersökningar har försökt kartlägga den framtida potentialen för distans-att
arbete. danska Forsknings-Det och IT-departementet anställda i250 000attanger ca
Danmark skulle kunna arbeta hemifrån två eller flera dagar i veckan. danskaDet
transportrådet något lägre siffra: mellan 56 och000 211 anställda000uppger en upp-
skattas kunna distansarbeta dagar i veckan. Telework1-2 1997. Ga1lup-under-I en
sökning gjord år för forskningsministeriet1997 svarade de tillfrågade41 procent attav
de skulle vilja arbeta dagar i veckan hemmal-2 med hjälp datorgärna Arbejds-av en
ministeriet 1998.

analys antalet potentiellaI hemmabaserade distansarbetsplatser i Danmark värde-en av
rades det möjliga distansarbetsplatserantalet till kvarts miljon under tioårs-etten
perspektiv. ungefärDet 9 uppskattas det inte någonDäremot skemotsvarar procent.
nämnvärd utbredning de åren. Tillväxten distansarbete hemifrån2-3närmaste av
förväntas också främst blandske höginkomsttagare inom offentlig administration och
undervisning inom ñnans- och försäkringsbranschen. Distansarbete förväntassamt
erbjudas endast utvalda medarbetare och alltså inte något alla anställda generelltär som
kommer kunna utnyttja. Andersson International A/ S.Managementatt

Ytterligare uppskattning gjordes för transportrådet år Under femårsperiod1997.en en
uppskattades maximumpotentialen ligga på ungefär den danska arbetskraf-8 procent av

motsvarande distansarbetsplatser. Minimumutvecklingen på211 000 ansågs liggaten,
lite dvs. distansarbetsplatser. Arbejdsministeriet2 55 000 1998.över procent ca
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Finland

Omfattning
Åbovid universitet på uppdrag det finska arbetsmarknads-studie gjordI en av
uppskattades antalet arbetstagare på något distans-departementet 1994/95 sättsom

arbetskraften. ungefärarbetade till knappt Detta 150 00010 motsvararprocent av
arbets-deñnierades anställd arbetar utanfördistansarbetarearbetstagare. En somsom en

månad och då använder sig modernminst timmar varjegivarens inrättning ett avpar
pådistansarbetare arbetade ungefär 000informationsteknologi. dessa 100Av 150 000

ialla arbetstagarei veckan vilketminst dagdistans motsvarar procent avca sexen
ordinarie arbets-övertid eller uppdrag utanför denarbetarFinland. Anställda tarsom

faller inte innanför definitionen.på distans från arbetsplatsen Vardettatiden och gör
Luukinen 1996.detta. EIRR ochdock 1996tionde finsk arbetstagare gör

akademiskinkomstklassen medi den högredistansarbetaretypiskEn är en man
Ungefär distans-i Finlandfyra distansarbetare 40Tre är män. procent avavexamen.

anställd inom det tek-distansarbetaretjänstemän. Vanligtvishögrearbetarna ärär en
1996.området. Luukinenniska

initiativOffentliga
lokalbefolkningen iden arbetslösa Järvenpää. Dettainitiativ for hjälpa1994 atttogs ett

projektetarbete. år hadesamverkande för flexibelt Tretaitoverkkos.k. är ett senare
arbetar flexibelt.professionella arbetstagareomfattautvidgats till 60att som

i använda sigundersöka lämplighetenfram förår ladesSamma attattett avprogram
politiken, det s.k. natio-regionala och ekonomiskaverktyg i dendistansarbete ettsom

rådgi-denhade utarbetatsdistansarbetsutvecklingsprograrnmet. Programmetnella av
offentligaföreslog bl.a. denlandsbygdspolitik i Finland.kommittén för Manvande att

projektbåde lokala och nationellainföra distansarbete,skullesektorn attuppmuntras att
sikte påkampanjskulle ochstödja distansarbeteför ävenstartas att taratt somen

förslag har införlivats och andrahandikappade borde initieras. Vissafördistansarbete
1996.inte. Luukinenhar det

har fått statligt stöd. Blandinitiativ för utveckla distansarbetetMånga regionala att
skärgårdeni Karelen och iuppstått på dettahar flera telestugor sätt, t.ex.annat norra

Åbo. Finland och förening för dem,finns ungefär telestugor iutanför dag 40I även en
Association i och för sig inteTelecommunicationFinnish CentresFITEC ärsom

speciellt aktiv.

består fråndistansarbetevidare samarbetsgruppfinnsDet representantersom avomen
telebolaget förbundetfrån finskauniversitet och Soneravissa departement, samt av

för distansarbetare, likvälfinns det ingen föreningmyndigheter.lokala Däremot ettmen
Finland.mellan telestugoma iarbete liksom ovannämnda samarbetefor flexibeltforum
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Drivkrafter och hinder

Drivkrafter

Fem intressegrupper
finnsDet fem på den finska marknaden intresserade distansarbete.ärgrupper som av

för det förstaDessa den offentliga sektorn. eftersträvas regionalsägs Här ochvara
kommunal utveckling, minskad arbetslöshet och ökad arbetslivskvalitet. detFör andra

offentliga företag också intresserade, där distansarbete kopplat till utvecklingenär är av
infrastrukturen. det tredje har utbildnings-För och forskningsinrättningar visat engage-

dels eftersom distansarbete aktuellt för forskningen, dels för hög-är ämneett attmang,
skolor och universitet siktar på lokala och regionala entreprenörskap. Privataatt gynna
företag intresseradefor det fjärde distansarbete för själva uppnå ökad produkti-är attav
vitet och Slutligen bestående organisationer, enskildaär ävenspara pengar. en grupp av
distansarbetare och telestugor naturligtvis engagerade i distansarbete. Luukinen 1996.

Arbetstagarna
Finland distansarbetama ganska stark ställning på arbetsmarknaden. kanhar iI Dettaen

sig fungera drivkraft, särskilt med påtanke de flesta distansarbetare ärattsom en
eftertraktade på arbetsmarknaden Luukinen 1996.ärpersoner som

Kunskapen distansarbete bland den finska befolkningen mycket jämfört medhögärom
fyra arbetstagare i Finland har hört talas distansarbete iEuropa. Treresten av av om

medier något slag. Hälften dem har diskuterat distansarbete någonmedavav annan,
arbetskamrater. bara kunskapen distansarbete ocksåoch Intevännert.ex. utanom

intresset alla arbetstagare intresserade förläggahögt. Nästan 40är ärprocent attav av
delen arbetstiden till hemmet. åtminstone arbetsdag i54större procent attav anser en

veckan borde utanför tredje arbetstagare frånske kontoret. villig arbetaVar är att en
grannskapscentral eller liknande. Ytterligare något banar för distansarbeteväg ärsom

all information distansarbete hittills har varit positiv både for ocharbetstagareatt om
arbetsgivare. Distansarbete därför de flesta positivt fenomen. Luukinenettses av som
1996.

Arbetsgivarna
finska företagen har sedan länge varit drivkraftDe stark för distansarbetets utbred-en

ning. ekonomiska konjunktumedgången, den ökade konkurrensen, behovetDen av nya
teknologier internationaliseringen ha bidragit till företagen fåttattsamt anses upp
intresset för distansarbetet. Distansarbete har dem affarsstrategi ochanvänts av som en

bonus i personalpolitiken för bl.a. uppnå ökad produktivitet och effektivitetattsom en
Luukinenökad arbetsmotivation hos de anställda. 1996.samt

Mobiltelefoner Internetanslutningoch
Finland länder har högst användning mobiltelefoner i världen. Tackdeär ett avav som

den användningen mobiltelefoner har fler och fler anställda börjat arbetastoravare av
geografisk spridningbåde pâ distans och mobilt, och det har blivit störreen

frekvens i datorerarbetskraften. Finland också bland dem har högst världenär som av
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uppkopplade till Troligen beror det på billigt och lätt skaffaInternet. Internet äratt att
för både företag och privatpersoner. tillsammans med använda engelskaDetta attvanan

underlättat företagandet i Finland. arbetskraften sysselsatthar 1995 44 procentvar av
inom dennamed arbete hade anknytning till information. företagenDe störstasom

1997.sektor svarade för alla arbeten. Telework33 procent av nya

Hinder
något hinder i förfackliga organisationerna läggerverkar inte de vägenDet omsom

Finland dis-arbetstagarorganisationema iVarken arbetsgivar- ellerdistansarbetet. ser
uppfattningarskiljer sig derasnegativt Luukinen 1996.tansarbete något Däremotsom

någon lagregleringArbetsgivarorganisationema vill intehur det skall regleras. seom
på tillfredsställandedet kan reglerasdistansarbete sättettattutan genomanserav

ha speciell arbetsrätts-Arbetstagarorganisationema vill å andra sidankollektivavtal. en
avtal vid distansarbete.formellt krav på skriftligadistansarbete,regleringlig t.ex. ettav

och avtalLagstiftning
arbetsrättslagstiftningen. Arbetstagarei den finskadefinieratDistansarbete inteär som

Såledeslagstiftningen.omfattas emellertidsin anställningpå distans inom ärarbetar av
det föreliggerskall tillämpligarbetsrättslagstiftningenfördet väsentliga ettattatt vara

primärt arbetardistansarbetareomfattas inteanställningsförhållande. Däremot som
arbetsskyddslagen till-den finskaHuruvidafinska arbetstidslagen. ärdenhemma av

entreprenörskapfalla underutförs. arbetetarbetet Omlämpbar beror på ansesvar
speciella lagregler.tillämpas

arbetsrättslagstiftningen;förgäller detsammasociallagstiftningenden finskaFör som
distans får delanställda arbetar påi lagen,inte definieratdistansarbete finns men som

förmå-dessaväsentliga kriteriet förlagstiftningensociala förmåner Detde ger.somav
och "arbets-gäller olycksförsäkringhemvist i Finland. Vadhar sinär att manner

medför distansarbetetanställningsförhållande. Dettamåste det föreliggapension attett
skall falla inför distansarbetarenanställningsförhållandetutförts inommåste ha att

Speciella regler socialaanställda.stadganden övrigaunder sociala omsomsamma
förmåner gäller för entreprenörer.

Hittills har detdistansarbete i Finland.särskild lagstiftningfinns alltså ingenDet om
verkar detdistansarbete, och inte hellernågra rättsfalldet inte uppkommittrots om

1996.rättsliga Luukinennågra kring distansarbetarensfinnas problem status.

branschnivå rörandekollektivavtal på central nivå ellermångaverkar inte finnasDet
distansarbetedet onödigt regleraArbetsmarknadsparternadistansarbete. är attattanser

företagsnivå mellan dendet påBlanpain 1995. stället regleraskollektivavtalsnivå Ipå
också policyIbland finns deti individuella avtal.dennes arbetsgivareanställde och en

avtaletofta informellaindividuella ochlägger grunden för detinom företaget som
särskilt vanliga; endastindividuella avtal dockdessaEIRR 1996. hellerInte är en

sindistansarbetet medskrivet avtaldistansarbetare harfemtedel alla ett omav
någonting positivtförefallerpå distansarbeteberor troligenarbetsgivare. Det att vara
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för både arbetstagare och arbetsgivare. skerDet därmed för det speciellamesta utan
Luukinen 1996.arrangemang

Framtiden

finskaDen regeringen har aktivt distansarbete årenstött och grundadegenom en
distansarbetskommitté Kommittén1988. kom1990 till slutsatsenut rapportgav en som

antalet heltidsarbetande distansarbetare antagligen inteatt skulle öka särskilt mycket i
framtiden. fenomenEtt däremot trodde skulle öka distansarbete på deltid.som man var
Kommittén ställde sig tveksam till distansarbete skulle några arbetenatt generera nya
eller organisationsforrner. Det sades också de yrken där flest anställda skulleattnya
lockas till arbeta på distans designers, tekniska chefer ochatt experter,var personer som
rutinmässigt använder informationsteknologi i arbetet. EIRR 1996.

Potentialen för distansarbete i Finland har uppskattats till drygt 20 ärprocent, men
troligen högre. bedömningenDen med tanke den totala potentialen igörs Europaatt
ligger på ungefär femtedel arbetskraften. Finland har i vissa hänseenden bättreen av
utgångsläge övriga åsikt ochEuropa. Denna uppskattning baseras bl.a.än på den höga
utbildningsnivån i Finland, telekommunikationemas välutvecklade infrastruktur och
informationsteknologins utbredning inom de finska företagen. Befolkningen också iär
allmänhet IT-kunnig. har femte arbetstagareDessutom börja distans-övervägt attvar
arbeta. Ca arbetstagarna17 sysselsatta inom informationsbranschen beräknasprocent av

tillfälliga distansarbetare, många medvetna det. Luukinen 1996.utan attvara vara om
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Frankrike

Omfattning
Enligt hade Frankrike distansarbetare, vilketTELDET-rapporten 1994 215 000 mot-ca

arbetsstyrkan. Motsvarande uppskattning i EITO-rapporten ärprocentsvarar ca en av
officiella beräkningar antalet distansarbetare finns eftersomnågot högre. Några inte,av

någon särskild kategori i arbetsmarknadsstatistiken.distansarbetare inte utgör

Téletravail Française se nedan visadekartläggning presenterades i LeDen attsom
vanligast i följande branscher:distansarbetet var

och försäkringsbolagbanker
elektronikföretagdata- och

telekommunikationsföretag
och textbearbetningspecialiserade på ordbehandlingföretag

förvaltning
journalistik
tjänsteföretag.

särskilt lämpade utföraskartläggningen visade sigarbetsuppgifter vidDe attvarasom
följande:på distans var

undervisningutbildning och
försäljningmarknadsföring och

sekreteraruppgifter
textbearbetningordbehandling och

översättning
inom vissa områdenkonsultverksamhet

forskning och utveckling
information
underhåll
övervakning.

Offentliga initiativ
många gånger stark statlig styrning i olika sammanhang.Frankrike har traditionav en
håll för frågor med anknytning till modem teknik, däri-från politisktIntresset är stort

också gjorts försök med distansarbete inombland frågor distansarbete. harDetrörsom
statliga förvaltningen, bl.a. inom industridepartementet.den

"Le Téletravail Française"Rapporten
regeringen publiceradetillsatts den franska 1994arbetsgruppEn rapporten omavsom

Françaisel. kartläggaTéletravail Arbetsgruppen hade till uppgifttelependling, Le att

documentationFrançaise,Paris,Téletravil La 1994.T Breton,Le France,en
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distansarbete i Frankrike, analysera frågeställningar kring arbetsfonnen och försöka
uppskatta utvecklingen i landet. Rapporten fokuserade i utsträckning på juridiskastor
frågeställningar.

Parlamentarisk arbetsgrupp
En parlamentarisk arbetsgrupp kom till1993 slutsatsen att

distansarbete inte skapar arbetstillfällen0 nya
framtiden för distansarbete inte ligger i arbete i bostaden i arbete vid telekontor0 utan
det hindret för distansarbete France Telecomsstora oviljaär sänka sina avgifter.0 att

DATAR

DATAR står för Delegation Paménagemcntå du territoire laction regional ochet ära
statlig organisation sig frågorägnar regional utveckling.rören som som

I projekt startade erbjöd1992 DATAR tillsammansett med TelecomFrancesom
finansiellt stöd till företag och organisationer intresserade projektatt startasom var av
inom distansarbetsområdet. Syftet med projektet få fram exempel från verklig-attvar
heten visar hur distansarbete bl.a. kan skapa arbetstillfällen och bidra till decentra-som
lisering. Med hjälp exemplen ville också skapa förtroende för distans-störreettav man
arbete på alla nivåer i samhället. Projektet utvärderades kontinuerligt och slutrapporten
presenterades redan i1995. Men början hade konstaterat1994 DATAR iattav man

nått de mål för projektet.stort sett sattssom upp

CATRAL

CATRAL del den statliga regionalaär organisationen för Ile-de-France Paris-en av
regionen. CATRAL har sedan början 1990-talet utvecklat projekt medettav grann-
skapskontori Parisregionen. Grannskapskontoren har lagts i ringar Paris innerstad.runt

iFöretag Paris kan sedan använda kontoren för anställda skall kunna arbeta påatt
distans några dagar i veckan och på så slippa tidskrävandesätt resor.

Drivkrafter och hinder

Drivkrafter

Franska har försökt driva på utvecklingen. främstastaten Det skälet har varit önskanen
minska centraliseringen till Paris.att

Frankrike högteknologiskt land därär detett belopp på forskning ochsatsas stora
utveckling. Paradoxalt användningenär persondatorer i jämförelse med andranog av
EU-länder förhållandevis liten. Men sedan början 1980-talet drivs det sk. Minitel-av

kan användas för exempelvis bokningsystemet, biljetter. Systemet har antalsom ettav
miljoner användare i landet. finnsDet alltså mycket väl spridd erfarenhet atten av
använda den teknisk utrustning.typen av

infördes1994 möjlighet för distansarbetare registrera sig handelsman elleratten som
kommersiell vilket leder till distansarbetaren inteagent, omfattas det skyddatt av
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arbetsrätten se vidare under Lagstiftningen nedan. Möjligheten infördes förger att
distansarbetaregöra attraktiva för potentiella uppdragsgivare.mer

Hinder

En omständighet skulle kunna uppfattas hinder den relativt lågaett ärsom settsom
användningen persondatorer. En omständighet åtminstone hittillsav annan som upp-
fattats hinder kostnaderna för använda telenätet,är vilket ocksåett attsom var en
slutsats den tidigare nämnda parlamentariska arbetsgruppen drog.

Arbetsmarknadens parter

Arbetsgivarna
finns åtskilligaDet exempel på franska företag och organisationer inom vilka distans-

arbete förekommer, vilket framgår den tidigare nämnda kartläggningen publi-av som
cerades finns emellertid inte någon officiell1994. Det policy från den dominerande
arbetsgivarföreningen CNPF Conseil duNational Français.Patronat

Arbetstagarna

Frankrike har fackföreningar: ConfédérationCGT Générale du Travail,storatre
CFDT Confédération Française Démocratique du Travail och ForceFO Ouvriere.
Fackföreningamas inresse for distansarbete under 1980-talet skeptisk och närmastvar
negativ. Sedan dess har del förändrats, och CFDT har börjat studera effekternaen av
distansarbete. Organisationen har också listat antal fördelar och nackdelar medett
distansarbete.

Bland fördelarna har funnit följande:man
mindre restido
flexiblare arbetstidero
trevligare arbetsförhållanden med mindre0 grupper
mindre hierarki.0

Bland nackdelarna har funnit följman
uppdelning arbetet0 av
risk för den enskilde arbetstagaren får överblick företagets aktiviteteratt sämre över
minskade kontakter med kollegor och chefer
isolering
minskade fackliga kontakter och kontakter med personalrepesentanter till följd av
isolering.

Intresseorganisationer

bildadesI organisation distansarbete AFTT.1997 för kommerDet också utmars en
tidning månad, Télétravail. Tidningen i kommersiellt syfte och haruten varannan ges

publicerats sedan slutet 1995.av
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Lagstiftningen

élétravazlRapporten Le T hade juridisk prägel, ochFrance syfte med denetten en var
på de vanligaste juridiska frågorna. drogI slutsatsen tele-att rapporten attge svar man

pendling inte kräver någon speciell lagstiftning.

Sedan publicerades har det införts möjlighet för distansarbetarerapporten atten
registrera sig handelsman eller kommersiell sådan registrering leder tillEnagent.som

distansarbetaren, denne själv inte bevisar betraktas "egen-att motsatsen,om som
anställd". leder i sin till han eller hon inte omfattas det skydd arbetsrättenDet atttur av

På före-vederbörande själv blir ansvarig för sociala avgifter. så skulleoch sättattger
anlita distansarbetare.bli benägnatagen attmer

Framtiden
antaletTélétravail försökte bedöma utvecklingenLe FranceI rapporten man aven

scenario där utvecklingentill år Utgångspunktentelependlare 2005. ett antogs varavar
skulle uppgådå fram till uppskattningen antalet telependlarerelativt komMantrög. att

årtill 2005.300 000ca
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Irland

Omfattning

Undersökningar omfattningen distansarbeterör visar irländare15 000attsom av ca
distansarbetar regelbundet, vilket 1,5 arbetsstyrkan.motsvarar Ett antalprocentca av

irländska företag och organisationerstörre har genomfört distansarbetsprojekt, framför
allt i IT-branschen. finnsDet exempel inom andra branscheräven liksom inom den
offentliga sektorn. finns vissaDet huvudkategorier distansarbetare, bland dem kvinnor

verksamhet och verkar från telestuga eller blirstartar anställda vidsom egen etten
telekontor. huvudkategoriEn med kvalificerade arbeten,är ofta inommän IT-annan
branschen.

finns olikaDet uppfattningar hur många kommer distansarbeta i framtiden,attom som
bl.a. beroende på hur definierar distansarbete.man

Offentliga initiativ

Telefutures-rapporten

Distansarbete i dess olika former och dess omfattning, potential, problem och framtid
har beskrivits i Telefutures studyA of teleworking Irelandin 1996. Rapporten skrevs-
på uppdrag det irländska teleföretaget Telecom Eireann och orbairt,F myndighetav en

sysslar med utvecklingsfrågor. I lämnades antal rekommendationerrapporten ettsom
till åtgärder, bl.a. följande:

Infrastruktur
skynda på utbredningen ISDN och digitaliseringen telefonväxlar0 av av
stödja möjligheten för landsbygdsorganisationer och liknande få tillgång till IT-atti
utrustning

möjligheten få tillgång till IT-utrustningöver i glesbygdatt0 se

Rättsliga och finansiella frågor
aktivt deltaga i diskussionen kring EU-lagstiftning distansarbete0 om

Utbildning
utveckla material för distansundervisning hur sköter persondatorer0 om man
utveckla databas utbildningsmaterial relevantöver for distansarbetareär0 en som
införa möjligheten få tillgång till undervisning i färdigheteratt viktiga förär0 som
distansarbetare telestugor och offentliga institutionergenom
öka tillgängligheten till Internet0

Medvetenhet
förbättra arbetsgivares kunskaper distansarbete0 om
sprida kunskapen distansarbete minska trafikensättett att0 om som
anordna seminarier distansarbete0 om

införa möjlighet till stöd föröverväga enskilda företag lokalaatt telekontor0 genom
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sprida information fallstudier distansarbete.rör0 om som

Irelands Society Steering CommitteeInformation
irländska regeringen tillsatte kommitté, Irelands Information SocietyDen 1996 en

finna kring framväxtenmed uppgift bl.a. frågeställningarSteering Committee, att av
till Irlands inforrna-informationssamhället och lämna förslag strategi för vägatt moten

ochingick för bl.a. departement, universitettionssarnhället. kommitténI representanter
Ireland:kommittén publicerade Information Societynäringsliv. den 1997,I rapport som

områden framtida arbetet förISI, pekade fem i detförStrategy Action mötaattutman
inforrnationssamhället:i detkraven nya

medvetenhet0
infrastruktur
utbildning
näringsliv
staten.

iförslag lämnadesgenomföra åtgärder i linje med demedled i arbetetSom attett som
Information town".tävling IrlandsEireann utlystTelecomharrapporten ageen om

miljoner pund.Internetuppkopplingar till värde 15ochPriset ISDN- ettär av

CommissionSocietyInformation
InformationIrelandsISC bildades på förslagCommissionInformation Society av

irländskahuvuduppgift visa denhar tillSteering Committee. ISCSociety and att
kommittén lämnade.de förslagskall kunna genomföraregeringen hur den som

och hinderDrivkrafter

Drivkrafter
individer, harkommit från enskildaför distansarbeteTidigare har intresset mest men nu

kostnadsaspekten det kom-Vad avgörandeblivit intresserade.fler företag är ärsom -
möjlighetenochanvända sig telenätet antal år framöverdyrt attettattatt avmer vara -

personal.behålla och rekrytera

vidiviktigast för utvecklingen distansarbeteföljande drivkrafterEnligt ISC är av
mening i Irland:

ibliranvända infrastrukturenInfrastrukturen; tillgången till och kostnaden för att0
drivkrafter.starka

downsizing-meka-finnstill minskade kostnader för kontor, detMöjligheten en0
nism" hos företagen.

utbildning.Bra
distansutbildning.finns projekt medDet

Språket.

Hinder
utbyggnaden teleinfra-framstått hinder den dåligaVad hittills har ärett avsomsom

Infrastrukturen hållerkostnader för använda den.och förhållandevis högastrukturen att
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emellertid på byggas och kostnaderna minskar.att Telefutures-rapportenut, I lämnades,
också förslagnämnts till antal åtgärder för bl.a. komma tillrättasom ett medovan, att

vad uppfattades hinder utvecklingen distansarbete. Bland de hindermotsom som av
finns följande:nämnssom

Förhållandevis kostnader för använda telenätet jämförtstora med andra med-att0
lemsländer i EU; priserna emellertid på nedåt.är väg

tillgångBristande möjligheter i samtliga delar landet få till ochatt ISDN0 e-postav
till rimliga priser.
Svårigheter få tillgång till lämplig IT-utbildning till rimliga priser.att0

Arbetsmarknadens parter

Arbetsgivarna

Den arbetsgivarorganisationen, Irish Businessstörsta and Employers Confederation
IBEC, organiserar 55 Irlands företag. förIntresset distansarbete har ökatprocentca av
de åren. finns ökandeDet andel egenanställda" self-employed blandsenaste en
distansarbetare, framför allt landsbygden. Få företag har någon egentlig policy; ett
undantag elektronik- och mjukvaruföretag. vill helst inteär Företagen ha någon officiell
policy. förekommerMest individuella lösningar, ofta framtagna på grund familje-av
eller trafikskäl. finns någraDet emellertid företag på distansarbete.större Desatsarsom
flesta arbeten vid telekontor inte distansarbeten. Flexibiliteten den endaär egentligaär

distansarbetedrivkraften för företag påatt satsa

Arbetstagarna
På arbetstagaxsidan det främst Communication Workers Union CWUär som

sig i distansarbete. CWU sammanslagning flera fackförbund,är framförengagerat en av
allt för anställda inom och teleområdet. CWU på bli delägare i Telecomär vägpost- att
Eireann och vill medlemmarna skall få del i ägandet likaväl lön.att som

CWU försöker delta i utvecklingen distansarbete och arbetar med framatt taav
kontrakt för distansarbetare; så länge finns individuella avtal. Förbundetän arbetarmest
aktivt med rekrytera medlemmar distansarbetare, både anställdaatt är och egen-som
anställda. CWU förutomFör anställningsvillkoren, skattefrågorår, och försäkrings-
frågor viktiga. CWU samarbetar med bl.a. Telecottage Association och har för närva-
rande två "self-employed" medlemmar. Som led i arbetet med få flerett attsom
medlemmar till organisationen och förbättra servicen har CWU tagit fram förslag till
"normalavtal" för anställda och särskilt paket, till kostnad pund/år, förett 99en av
ensarnföretagare self-employed. Paketet innehåller delar: försäkringar, utbildningtre
och juridisk hjälp. Förbundet har skapat särskild medlemskategori anpassadären som
till ensamföretagare och har fåtal sådana medlemmar. Management,MSF Scienceett
and Finance, organiserar tjänstemän, har intagit position tillsom en annan
distansarbete och det inte något positivt.ser som

Ett särskilt problem för fackföreningama vissa företag, framför alltär amerikanska,att

2Intervju Katiemed Connelly, IBEC.
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"non union companies", dvs. inte fackföreningar på arbetsplatsen.är accepterar

Telestugor
finns intresseorganisation for telcstugor på Irland, Telework Ireland,Det somen

harorganiserar ensamföretagare distansarbetare. Organisationenföreträdesvis ärsom
företräder antyderposition i debatten. Organisationenfått framträdande namnetsomen

varierande inriktning.antal telestugor i landet medtelestugor på Irland. finnsDet ett

Lagstiftning
arbetsmiljö-skyddslagstiftningen ochlagstiftningen, den socialaarbetsrättsligaDen

förutsättning det frågadistansarbete, undergäller förlagstiftningen är ettäven att om
distans-särlagstiftning föremellertid inte någonanställningsförhållande. finnsDet

heltäckande för egenföretagaremindreskyddslagstiftningensociala änarbete. Den är
föreliggerdetarbetsmiljölagstiftningen gällerför anställda, medan ettoavsett om

saknasflertalet andra EU-länder,På Irland, liksom ielleranställningsförhållande
iegenföretagare.anställda respektive Deträknas ärvilkaklara definitioner somav som

vilketvariera beroende påoch den kanbedömningen,fårstället rättspraxis avgörasom
bedömningenregelverk rör.

innefattarför distansarbete. Denlagstiftning har relevanspågårDet översyn somen av
frågor upphovsrätt.anställdainte enbart frågor ävenrör t.ex.utan omsom

Framtiden
minstIrland, intekommer ökadistansarbetebred enighettycks råda attDet attomen

i utbyggna-emellertid hålla minnetbörutbyggnaden telenätet. Manberoende på attav
genomsnittet inomi höjd medlåg nivå ochförhållandevisskett från ärden har nuen

fråganpolitiskt håll, och harockså fråndistansarbete ävenförEU. Intresset är stort
har etablerat sigantal företag i IT-branschenmassmediema.uppmärksammats i Ett stort

också potentialeni landet.telekontor Dettamånga företagpå Irland, och gör attöppnar
ökar.för distansarbete

mellanbeträffande utvecklingenfyra olika scenarierTelefutures-rapportenI presenteras
relativt lång-innefattarminst optimistiska scenariot,åren och det2005. I1995 ensom

distans-skulle antalet regelbundnahittills,utveckling på ungefär sätt somsammasam
då och dådistansarbetartill och antaletarbetare öka från 00015 000 20 sompersoner

innebär utveck-optimistiska scenariot,till detöka från 000. I100 000 120 attmest som
ekonomi,flexibelkostnadsapekter ochlingen drivs framåt strävan mot en merenav

antalettill ochdistansarbetare öka från 50 000antalet regelbundna 15 000skulle som
arbetsgivareAndelendå öka från tilldistansarbetar då och 100 000 300 000. som

ochöka från tillskulle i det första scenariot 26 30tillåter distansarbete procent,procent
scenariot tilli det 80 procent.senare
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Norge

Omfattning

svårt fåDet fram exakt siffra på antaletär distansarbetare i på grundatt Norge atten av
det inte finns någon generellt accepterad definition distansarbete. undersökningarDeav

finns har dock inriktats "fjemarbeid i betydelsen förvärvsarbete utförssom som
utanför arbetsgivarens lokaler, oftast i arbetstagarens hem och med hjälp modernav
informations- och kommunikationsteknologi. "Hjemmearbeid" många formerär en av

"fjemarbeid", och den formen distansarbete den vanligaste. Kommunal- ochärav av
regionaldepartementet 1998.

undersökning från år gjordEn 1994 Telenor Forskning och Utvikling innehöllav en
uppskattning antalet yrkesaktiva i Norge utförde delar sitt arbete i bostaden.av som av

korn fram till siffranMan fördubbling sedan9 Ungefär siffra1987.procent, en samma
framkom år vid arbetskraftsundersökning AKU.1995 visade sig då liteDet atten mer

ialla sysselsatta bestämt8 Norge,än 172 000närmareprocent attav personer, uppgav
de Kommunal-utförde hemarbete. och regionaldepartementet 1998.

"hjemmearbeideme"flesta i växlar mellanDe Norge arbeta hemma och påatt
arbetsgivarens kontor. Endast femtedel alla hemarbetare utför allt arbete ien av
hemmet. hälften hemarbetarna arbetar till tvåMer dagar i veckan hemma. Deän av en
har sina fasta dagar då de på huvudarbetsplatsen, och de sedan arbetar hemmaär när
håller de kontakten med kollegor telefon, fax alltid skerNästane-post,genom m.m.
distansarbetet på frivillig ocksåDet någorlunda jämn fördelning mellanväg. är mänen
och kvinnor arbetar på detta Ungefär alla distansarbetare år60sätt. procentsom av

och kvinnor. Kommunal-1995 40 och regionaldepartementetmän procentvar var
och 1995.1998 LO

distansarbetarDe sträcker sig flera yrkesgrupper. Många arbetar med regi-översom
strering, översättning, ekonomi/bokföring, journalistik, telefonintervjuer mark-samt

Ävennads- och opinionsundersökningar. utredningsarbete olika slag kunnaav anses
utföras i hög grad hemifrån. LO 1995.

Vid undersökning år där industriföretagen1993, 800 i ingick,Norgeen annan av
företagen de hade18 anställda arbetade eller mindre påprocent attuppgav av som mer

distans. Ofta rörde det sig litet antal anställda, vanligtvis mellan tillett treom en
företag. Med andra ord det totala antalet distansarbetare inte högt.personer per var

Många företagen tyckte det borde tillåtet för de anställda utföra viss delatt attav vara
arbetet från hemmet. detta ansåg deTrots flesta dem, det90 procent, attav av var

nödvändigt de anställda närvarande på huvudarbetsplatsen för kunna följaatt attvar
med i utvecklingen. EIRR 1996.

Offentliga initiativ
flertal skrifter distansarbeteEtt har producerats forskningsrådsNorgesom av program

Nasjonale InforrnationsNettverket NIN. har redogjort förDessa hur distansarbete
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förhåller sig till bl.a. teknologi och säkerhet, organisation och ledarskap arbetsrätt.samt
Även forskningsprojekt och försöksverksamhet har företagits i projektNorge. Ett sattes
i gång forskningsråd år för undersöka distansarbete kan etablerasNorges 1994 attav om

arbetsform, efterbra anpassad norskt arbetsliv NIN-Telependling/Fjemarbeid.som en
iföljdes sedan projekt under årenDet 1996-1997.ett annatupp

Drivkrafter och hinder

Drivkrafter

Arbetstagarna
hemma distansarbetetsenskilda arbetstagares önskan arbetafrämstDet ärär att som
uppnå så vinsterArbetsgivama inte de kandrivkraft i Norge. storaatt genomanser

därför inte frågan.distansarbete och driver

Mångaodelat positiva till distansarbete.Arbetstagarorganisationema i inteNorge är
förbundpositiv utveckling, medan andradistansarbetefackförbund tycker äräratt en

redandock den form distansarbeteförbundskeptiska. flestaDe accepterar somavmer
stället knuten till framtida for-arbetsmarknaden. Osäkerheten ifinns på den norska är

på lagstiftningen ochfackliga organisationerna pekardistansarbete. De attmer av
arbetsformen.arbetsmarknaden inte anpassade till den Ettpå norskaavtalen den är nya

distansarbeteskall omfattadärför klarlägga regelverkenövergripande mål ävenär attatt
tillgodoses.önskemål och syftenså arbetstagarnasreglera arbetsformenoch attatt

arbetstagarorganisationema försöktdistansarbete harinformationGenom att ut omge
arbetsformen. LO 1995.och öka kunskapenskapa debatt i ämnet om

miljMöjliga
miljöföroreningama skulle minskauppskattning hur myckethar gjortsDet omen av

hemi-alla arbetstagare skulle arbetadistansarbetade. Omfler arbetstagare 20 procent av
Oslo ochluftföroreningama i storstäderfrån dag i veckan eller skulle sommeren

EIRR 1996.minska medBergen 3-6 procent.

Hinder
distansarbetaren någontingArbetsgivare uppfattar ofta bristen på kontroll över som

forskningsprojekt har företagits.har visat sig vid utvärderingen denegativt. Det av som
tekniska problem med sinflesta distansarbetare har också haft eller mindreDe större

1998a.utrustning under arbetets gång. NIN

Lagstiftning och avtal
fannsingen särskild lagstiftning i reglerar distansarbete.finns Norge FörrDet ensom

år denindustriellt hemarbete, den upphävdes för några sedanspeciell lag men avom
arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen har mycketversionen den norska stortsenaste av

på arbetsmiljön täcker inomfång. innehåller enbart krav ochDen ävenän t.ex.mer
varje verksamhet sysselsätter arbets-anställningsskydd och arbetstid. gällerLagen som

tillämpning på arbeterambestärmnelser åtminstone i teorinDess äger äventagare. som
Reglernabara i arbetsgivarens lokaler i exempelvis hemmet.utförs inte ärävenutan
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dock inte utformade med tanke på arbete utförs i arbetstagarens hem, och distans-som
arbete täcks i praktiken inte in lagen. Då det också kan finnas behov undantagav ochav
särregleringar for distansarbete har det lagts förslag på hur och iett vilken utsträckning
distansarbete skall regleras den norska arbetsmiljölagen. Förslaget behandlasav for
närvarande. Kommunal- och regionaldepartementet och1998 NlN l998b.

Om övrig arbetsrättslig lagstiftning får tillämpning på distansarbetare eller inte beror på
hur de enskilda lagreglema tolkas. i någonInte lagarna undantag forgörs distans-av
arbete från hemmet. Bedömningen får ske med utgångspunkt från det arbetsrättsliga
arbetstagarbegreppet används i den aktuella lagen och från det enskilda fallet.som
Kommunal- och regionaldepartementet 1998.

finnsDet inga kollektivavtal på branschnivâ rörande distansarbete.

Bristen på reglering distansarbete i lag och i kollektivavtal medför många deav att av
aspekter brukar regleras i lag eller kollektivavtal måste specificeras isom annars de
individuella avtalen mellan arbetsgivare och arbetstagare. NIN l998b.

Framtiden

Distansarbetets potential i Norge ganska hög. Omkring år beräknas2010anses vara
mellan tio och tjugo alla arbetstagare i regionernaprocent Oslo och Bergenav runt
distansarbeta. Det främst inomär yrkena teknik, vetenskap och kulturpersoner som

kunna distansarbeta. Utbredningenantas främst kunna ske inom deantas centrala kom-
där utbildningsnivån högst bland de yrkesverksamma.är Attenpostenmunerna 1998.

Att potentialen beräknas hög för distansarbetets utbredning i Norge har fleravara
orsaker. Vart tredje hushåll i Norge hade datorutrustning hemma år 1995, och under-
sökningar visar på fortsatt ökning. Bara mellan år 1992 och ökade1993en
försäljningen datorer med 26 liggerNorge också främstprocent. det gällerav när
investeringar och utbredning datorer i förhållande till befolkningsantalet. Deav senaste
åren har användningenäven datorer ändrats. börjanI 90-talet använde de flestaav av
sin dator privat arbetsstation. De åren har användningensom en senaste modem ochav
kommunikationsprogram skjutit i höjden. LO 1995.

2-l l855567



354

Storbritannien

Omfattning
förhållandevis långsträcker sigStorbritannien ochidistansarbeteforIntresset är stort

tidigadendetta intresseförklaradelvis kan äromständighettillbaka.tid En som
haft betydelseBT. Andra faktorer ärTelecom ettBritishprivatiseringen storsomav

and Tele-Telework, Telecottageframväxtenmassmedierna ochfrånintressestort av
Association.TelecottageTCA, tidigareAssociationcentre

distans-omfattningenbeträffandestatistikofficiellår tillbakasedan femförsDet av
distansarbetardelen 1997genomfördes undermätningEnligt denarbete. senare avsom

undersökningenvecka. Idagarbetsstyrkan minstbrittiskaden4 perprocent enavca
mobila arbetare.ochvid telekontoranställdaexkluderas

Ursuladistansarbetehemmabaserat ärstudien rapportomfattandeDen somenmest av
Employment distans-definieradesHärofförgenomförde Department1993Huws

bostaden ocharbetstid isintillbringade minst 50 procentarbetare avpersoner somsom
brittiskade6informationsteknologi. Resultatet procentberoende att avvaravvar

totaladendistansarbetareAndelendistansarbetare.anställdahadearbetsgivarna av
från 1994TELDET-rapportenhalv Iunderuppskattades tillarbetsstyrkan procent.en

motsvarandearbetsstyrkan,till drygtdistansarbetare 2andelenuppskattades procent av
563 000 personer.ca

distans-hemmabaseratframgickUrsulagenomfördes Huwsstudie attdenAv avsom
deBlandservicesektom.inomfrämstantal sektorer,inomförekommerarbete stortett

och medie-utbildnings-finans-,fannsdistansarbetareandelhadesektorer störstsom
distansarbetedärtvå yrkesgrupperoffentliga sektorn. Dedenbranschema, ävenmen

personalDärefter kompersonal.administrativochkonsulteroftastförekom somvar
utbildning,medsysslarIT-personal,data,inmatningmedsysslar personer somav

hemmabaseratförekomundersökningenEnligtolika slag.säljareforskare och av
organisationer.mycketellermycket småuteslutande i storadistansarbete nästan

i London-Storbritannien,helaförekommerdistansarbete mestHemmabaserat över men
regionen.

initiativOffentliga
hardistansarbete,frågaofficiell policy iregeringen har ingenbrittiskaDen menom

genomfördesden studieexempellopp.under årens Ettintresse ärvisat ett stort som
distans-företaghandbok fördessutomof Employment1993. Department ut omengav

kartläggning19953 också låtit utföraharregeringenbrittiskaarbete Den aven
områdets distansarbetebörföretageninställningRegeringenspå ärforskning att somse

för stimulerastatliga initiativinganärvarandefinns förmöjlighet. attframtida Deten

Employment.3 ofTeleworking Britain theDepartmentA Reportto- UrsulaHuws.forf4 Teleworking, of Employment,Guide DepartmentA Managefs to
Analytica.5 overview Research,Teleworking of theU Huws, an-
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distansarbete. Ett skäl till detta den brittiskaär att regeringen inte det finnsattanser
tillräckliga bevis för distansarbete bra.att är

Regeringen har tillsatt interdepartemental sigen frågorägnargrupp som rörsom
distansarbete. Gruppens arbete delär "Information Society Initiative", bl.a.en av som
har till uppgift visa företag huratt använder IT. Syftet främstär öka medveten-man att
heten blandIT företagen. En mindre bok handlarom projektet beräknassom om
komma i november 1998. bokenI kommerut finnas antal fallstudier.att ett Det finns

arbetsgruppäven med deltagare från bl.a. näringslivet ochen regeringen, Future Work
Forum".

Undersökning telekommunikationers påinverkan arbetsrelateratav resande
Den brittiska regeringen har låtit genomföra undersökning avancerade telekom-en av
munikationers effekt på arbetsrelaterat resande. Resultatet undersökningen publice-av
rades i1997 Assessing therapporten Impact Advanced elecommunicationsT Work-on
related Travel.

Effekterna på resandet inom myndighet, Carnbridgeshire County Council under-en
söktes, både vad gäller resande till och från arbetet och i tjänsten. Man kom framresor
till restid, reslängd och kundeatt minska med 10-20 de arbeta-avgaser procent om som
de i staden Cambridge tillämpade flexiblare arbetssätt,ett ändamålsenligstött av en
användning infonnations- och kommunikationsteknologi.av

Telecentret Epsomi
Ett exempel på lokalt offentligt initiativett telecentret iär Epsom, startatssom av
Surrey County Council. Surrey, har miljonl invånare, fungerar i detsom ca närmaste

förort till London. Surrey County Council SCCsom en för antal olikaettansvarar
förvaltningsuppgifter och har 25 000 anställda.ca

Den försöksverksamhet Epsom telecentre ingår i hade från början drivkrafter:som tre
miljöskäl, ökad produktivitet och möjlighet till rationalisering framför allt minskade
kontorsytor i nämnd ordning. Numera ordningenär rationalisering, miljöskäl och
produktivitet. Försöket drevs på de anställda ville ha ökad flexibilitet i arbetet.av som
Centret användasär anställdaavsett inomatt SCC, innehållerav även ett utrymmemen

kan disponeras allmänheten. De anställda inomsom kan väljaav mellancountyt att
arbeta vid eller i bostaden.centret Försöket kan leda till förvaltningaratt kancountyts
minska sina kontorsytor.

Drivkrafter och hinder

Drivkrafter

Frågan vilka drivkrafter utvecklingen får olikastyr beroendeom på tillsom svar vem
den ställs. En omständighet varit betydelse den tidigastor är avregleringensom av av
telemarknaden, vilken påbörjades redan 1984. Som framgått under avsnittet om
försöksverksarnheten vid telecentret i Epsom drivkrafterna i det försöket rationa-var
lisering, miljöskäl och produktivitet. Det också skälär framförts i den studiesom som
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Ävengenomfördes i Cambridge se ovan. den ökade användningen intranät inomav
brittiska företag och organisationer fungerar drivkraft.som en

drivkraftEn möjligheten sysselsätta bor i avfolknings-är attannan personer som
områden. Ytterligare drivkraft, förts fram ocksåi vissa sammanhangen som men
ifrågasätts många, möjligheten arbeta hemma för samtidigt hand bam.är att att taav om

Hinder
Även hinder påfrågan vilka finns distansarbete f°ar olika beroendemotom svarsom

Företrädarefrågar. for har vissa omständigheter kanTCA nämntvem man som upp-
fattas hinder, bl.a. följande:som

förPlanbestämmelser kan svårare använda bostäder arbetadetgöra attatt0
privat-avgifter på det sig företag ellerSkatter och varierar beroende rör omom0

fastighetskatt och högre elpris privatpersoner.företag betalar högre änt.ex.personer;
vidsvårt få ersättningRegelverket for arbetslöshetsersättning detgör äratt att0

arbetslöshet.perioder av

Arbetsmarknadens parter

Arbetsgivarna
gällerfastställa policy från brittiska arbetsgivare detgår inte någon generellDet näratt

frågan olika affärs- och arbetsgivar-distansarbete, det finns intresse för inommen
Institute of Directorsorganisationen 1996organisationer exempel dettaEtt är att

också deltagit i denGuide Organisationen hardirect0rs Teleworking.Aut togav
allmänna debatten.

Arbetstagarna
finns for närvarandeFrågan särskilda avtal för distansarbetare helt Detär treny.om

avtal medsärskilda dem ingickföretag har avtal. BT, 1992Först somsom av var
Society of Telecom Executives STE.

fackföreningamas stärkas, och fackförenings-brittiska ställningDe är väg att mer
lagstiftning på gång. i allmänhet positiva tillvänlig Fackforeningamaär är numera

inte skalldistansarbete, samtidigt vaksamma. Policyn från deras sida detär är attmen
förändringske någon anställningsförhållandena någon blir distansarbetare.närav

Arbetsmiljöfrågoma viktiga. Distansarbete fråga for vissa förbund. Detär är storen
skall också tilläggas brittiska "egenanställda"fackförbund alltid har varit föröppnaatt
self-employed.

brittiska fackförbund har riktlinjer for distansarbete: ScienceTre Management,gett ut
Finance MSF, Banking, Finance Union BIFU ochInsurance and UNISON. Dessa
riktlinjer påminner mycket antal punkter, bl.avarandra och har ettom gemensamma
dessa:

Distansarbete skall frivilligt.0 vara
Arbetsgivaren skall for utrustningen.0 svara
Arbetsgivaren skall for extrakostnader med anledning arbete i bostaden.0 svara av
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Distansarbetaren och kollegor/chefer skall ha regelbunden0 kontakt.
Arbetsmiljön skall kontrolleras regelbundet se 1998.0 TUC

Intresseorganisationer

TCA har medlemmar2 000 med spridning och gårstor ekonomiskt.ca Iruntnumera
princip kan alla villiga betalaär medlemsavgift också bliatt medlemmar,som även om

i första hand företräder distansarbetar. Från börjanman detpersoner som var en
intresseorganisation för telestugor. Numera sysslar den med frågor distans-rörsom
arbete på bredare plan och erbjuder utbildning,ett rådgivning och infonnation.

Organisationen tidning, eleworker,även T och handbokenut The Teleworkingger en
Handbook, kommit bli referensverk distansarbeteatt medett spridningsom storom

åtminstone denöver engelsktalande världen.

Lagstiftning

arbetsrättsligaDen regleringen omfattar distansarbetare. Distansarbetareäven inteutgör
någon särskild kategori i rättsligt hänseende. Lagstiftningen har betydelse försom
distansarbetare har tidigare varit mycket omdiskuterad, verkar det mestamen nu vara
löst. pågårDet emellertid den arbetsrättsligaöversyn lagstiftningen, vilken inbe-en av
griper lagstiftning minimilöner. Man regelverket kring arbetsmiljönäven överom ser
vid hemarbete.

pågårDet diskussion socialt skyddsnät for "egenanställda.etten om

Utvecklingen i framtiden
Som nämndes inledningsvis har det sedan antal år tillbaka funnits intresseett ett stort
för distansarbete i Storbritannien, inte minst på landsbygden. finnsDet också förhål-ett
landevis antal telestugor. Intresset frånstort den brittiska regeringens sida är stort, men

Ävenhar ingen officiell policy. inom lokala förvaltningar finns intresse.man ett stort
Det finns därför förutsättningar för distansarbete arbetsform kommeratt bliattsom
vanligare. finnsDäremot inga tecken på ökningen bliskulle särskilt dramatisk.att
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Tyskland

Omfattning
i Tyskland tillEnligt beräknades antalet distansarbetareTELDET-rapporten 1994 ca

visararbetsstyrkan. förEITO-rapporten 1998150 000. Det 0,4motsvarar procentca av
arbetsstyrkan.distansarbetare skulle uppgå tilldäremot på andelen 1,9att procentca av

våren finnshar ökat, vilket visas bl.a. det sedan 1997för distansarbeteIntresset attav
Tidningen kommerdistansarbete, "Teleworx".särskild tidning ut varannanomen

månad.

i allmänhet i formförsök med distansarbete,har genomfört olikaantal tyska företagEtt
sigvid huvudarbetsplatsen.distansarbete och arbete Detaltemerande mellan rör omav
kändaförsäkringsbolag.banker och Deti IT-branschen,bl.a. företag även mestmen

exemplet IBM.är

initiativOffentliga

DeutschlandInformationsgesellschaftInitiative
påmed inriktninglanseradeförbundsregeringen 1996tyska ettDen ett program

Informationsgesellschaft Deutschlands" IID. IInitiativeinformationssamhälle, sam-
med rekommen-framtida effekternaanalys dedetta publiceradesband med aven

den tek-distansarbetet till följdkonstateradesåtgärder.dationer till I attrapporten av
informationssamhället kommeröka ochsannolikt kommerutvecklingenniska attattatt

någon särskildskulle behövasbedömde det intearbetsmarknaden.förändra Man att
förändringar skulle behövas.vissafor distansarbetare,arbetsrättslagstiftning attmen

behövajämställdhetslagstiftningen skulle inteocharbetsmiljölagstiftningenBland annat
i dag exi-de problem redandistansarbetande.på grund ökat Menförändras ett somav

bli omfattan-"pseudo-uppdragstagarförhållanden riskeradedet gällernär attsterar mer
socialförsäkringssystemet.få betydelse för bl.a.de, vilket skulle kunna stor

hinderDrivkrafter och

Drivkrafter
många fallnaturligtvis varierat.till har börjat med distansarbete har lSkälen att man
varit frågapå frågan. andra fall har dethar det varit den enskilde anställde drivit Isom

effek-personal. har ibland sig försök ökasvårigheter rekrytera Det rört attatt omom
påtiviteten och dra kontorsytoma.ner

den för-ligga bakom ökning distansarbetedrivkraft skulle kunnaEn äravsom en
tekniska infrastrukturen.hållandevis höga standarden på den

Hinder
någrautredningen haft till förfogande har inte kunnat identifieradet materialI

hinder.
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Arbetsmarknadens parter

Arbetsgivarna

Det går inte fastställa någon officiell policy från arbetsgivarorganisationerna.att Men
har antal företag i olika branscher genomfört försök med distansarbete,sagt ett ochsom

intresset för arbetsforrnen är stort.

inledningsvis försöketDet nämnda på IBM genomfördes i samråd med fackförening-
uppmärksammat.och har blivit mycket har därförDet kommit bilda mönsterattarna

för andra tyska företag velat genomföra liknande försök.som

Arbetstagarna

tyska fackföreningen MetallDen IG lista1993 med antal minimikrav påsatte ettupp en
villkor för distansarbete, bl.a. följande:

Distansarbetaren skall anställd.o vara
Distansarbetaren skall ha likvärdiga arbetsförhållanden och lön anställda vid0 som
huvudarbetsplatsen.

anställde skall ha återvändaDen till huvudarbetsplatsen.rätt att
Distansarbetaren skall ha till kompetensutveckling.rätt

anställde skall inte riskera bli skadeståndsskyldig.Den att
Arbetsorganisationen skall arbetstagawänlig med altemering mellan distans-vara
arbete och arbete vid huvudarbetsplatsen eller distansarbete vid satellitkontorett
eller telecenter.
Distansarbetaren skall ha till rimligt arbetsschema.rätt ett0
Arbetsgivaren skall bekosta och inrätta ergonomiskt riktig distansarbetsplats.0 en

Lagstiftning

Den tyska arbetsrättslagstiftningen omfattar distansarbetare. gällerDetäven även
socialförsäkringslagstiftningen och social skyddslagstiftning.annan

Hemarbetare särskild rättslig kategori inom bl.a. arbetsrätten. anställda distans-är Deen
arbetare kan kategoriseras hemarbetare omfattas arbetsrättslagstiftningensom som av
och social skyddslagstiftning fullt ut.

Framtiden

I publicerades i samband med lanserandet konstateradeIID medrapporten som av man,
hänvisning till Bangeman-rapporten, det fanns potentiella distans-att storen grupp
arbetare, framför allt sådana altemerar mellan distansarbete och arbete vidsom en
huvudarbetsplats. gjordeMan emellertid inte någon bedömning utvecklingenegen av av
distansarbete i framtiden. konstateradeMen ökning antalet distansarbetareattman en av
till två arbetsstyrkan skulle leda till ökar till 800 00procent attav gruppen ca personer,
vilket få effekter på transportbehovet.antogs t.ex.
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EU

Omfattning

Svaret på frågan hur omfattande distansarbete inom beror naturligtvis på hurEUär
19975definieras. EG-kommissionens i från redo-distansarbete DG harXIH rapporten

distansarbetar ivisat uppgifter antalet inom ellerEUsom anger personer som en annan
på undersökning beträffande för-form till miljoner. Uppskattningen bygger2över en

19947. sistnämnda undersökningen visade miljoner inomhållandena 1,5 EUDen att ca
arbetsstyrkan. Under-vilketdistansarbetade under 1994, motsvarar procenten avca

imellan länder i och ländernavisade också på skillnader Europasökningen stora norra
och Finland imed Sverigesödra Europa, topp.

1998 siffror.för helt andra Upp-motsvarandeKommissionen redovisar i rapport
TechnologyInformationundersökning genomfördpå Europeangifterna bygger aven

KT-marknadenpublicerar årlig hurEITO,Observatory ut.rapport seromsom en

visar följande.mellan undersökningarjämförelseEn

Distansarbete EUinom

EITO, andel,andel, procentTeldet, procentLand

5,43,77Sverige
6,32,50Finland
7,0Storbritannien 2,20
6,11,40Irland
9,11,22Nederländerna
1,10,98Frankrike
0,60,82Spanien
1,30,56Portugal

0,50Luxemburg ---
0,48 5,3Belgien

0,90,46Italien
0,50,46Grekland

0,41 1,9Tyskland
9,70,37Danmark

Österrike 1,50,25
3,1totalt 1,00EU

° Commission,DG-XIIl-B.Telework Telework 1997 EuropeanStatus Europeanreporton --7 project Final Telework Developmentsand Trends,Werner Korte,Report 1996,TELDET T1016no.
Commissionempirica, DG XIII.for the Europeane.a.

Commission,DG-XIII-B.Telework Telework 1998 EuropeanStatus Europeanreporton - -
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Labour EurostatSurve 996Force I
ochhemarbetare inomoch visar andelen EUförhållandenaUndersökningen 1996avser

undersökningovanståendehelt bildmedlemsländerna,i de olika Den änannanger en
antalet distansarbetare.om

arbetarAndelvanligtvis arbetarAndelLand somsom
från ibland,från hemmethemmet, procent
procent

6,96,6Sverige
4,48,6Finland
24,52,6Storbritannien
5,07,1Irland

6,8Nederländerna --
2,45,0Frankrike
0,40,6Spanien
0,13,5Portugal
3,36,1Luxemburg
6,510,1Belgien
2,54,6Italien
3,41,4Grekland
8,15.0Tyskland
8,111,0Danmark

Österrike 6,611,2

7,84,6EU totalt

jämförelser mellanrättvisandesvårt detvisar hurberäkningar göraOvanstående är att
distansarbetare.gäller antaletdetolika länder när

från EUInitiativ
EG-kommis-har uppmärksammatsdistansarbete teleworkkringFrågeställningar av
kommunika-förforskningsprogrammet1980-talet, först inomslutetsionen sedan av

och ipå landsbygdendistansarbeteeffekternasikte påtionsteknologi RACE, tog avsom
på andrasatsningarledde till ytterligareforskningsprojektetdetResultatetglesbygd. av

strukturfondsprojektet LEADERsamordning medochforskningsprojekt även

teknikrelaterade. Genomutsträckning varithar hittills idistansarbetetFrågor kring stor
publiceradesoch sysselsättningkonkurrenskrafttillväxt,vitbokkommissionens somom

faktorer föravgörande Europasinformationsteknologier framfördes1993 somnya
sysselsättningenfrågan i vitbokenviktigaste2000-talet.konkurrenskraft in i Den var
presenteradevitbokenuppföljning tillarbetslösa. Somväxande skaranoch den enen

kommissionären Bangeman,ordförandeskapundermed industriledare,högnivågrupp av
Rapportenhandlingsplan, den s.k.till Bangemanrapporten.förslagmed ettrapporten

rullande. ICOM94 347handlingsplani är rapportenhar resulterat numerasomen
skapamednyckelområden i arbetettiodistansarbete attpekades ettut avsom
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informationssamhället, det samhälle förutsågär i vitboken tillväxt, kon-som man om
kurrenskraft och sysselsättning. den rullandeI handlingsplanen fördes fyra priorite-nya
rade områden frarn, bland dem människan isättaatt centrum.

Ökad plats för den sociala dimensionen
Som har kommissionennämnts i sitt arbete tidigare varit teknikorienterad. harDetovan
i allt väsentligt varit kommissionens DG XIII, med för frågor informa-röransvar som
tionsteknologi, haft för de frågor distansarbete. Genom denansvaret rör hand-som som
lingsplan beslutades har den1994 sociala dimensionen fått framträdandesom en mer
plats. Därmed har kommissionens DG medV, för arbetsmarknads- och socialaansvar
frågor, kommit i utsträckning sig frågorstörre distansarbete.att ägna Enrörsom
institution också sig frågor distansarbeteägnar The European Instituterör ärsom som
for the Improvement of Living and Working Conditions Dublininstitutet. Institutet är

fristående organisation upprättad OrganisationenEU. bedriver forsknings- ochen av
informationsarbete underlag för kommissionens beslutsfattande.utgör Institutet,som

har intresse frågor distansarbeteägnat sedan börjanrör 1980-talet, harsom som av
publicerat bl.a. Iexispace/MobilityF Work och GuideEuropean Tele-rapporten at to
working: A framework for action.

Studie följdernade sociala distansarbeteav av
DG har i samarbeteV med Dublininstitutet genomfört jämförande studie deen av
sociala följderna distansarbete. Studien byggde på nationella45 separata rapporter.av

omfattadeDen områden: arbetsrätt, social trygghet hälso- och arbetsmiljö-tre samt
aspekter. Studien fokuserade på följande frågor:

Arbetsrätt
distansarbetarens rättsliga status0
arbetsförhållandena0
sammanblandning eller överlappning bostaden och arbetsplatsen0 av
likabehandling och kollektiva rättigheter0
transnationella frågor0

Social trygghet
existerande regelverk
trösklar, krav på viss inkomst, i fråga få delt.ex. sociala förmånerrätten attom av

få del sociala förmånerrätt att av
likabehandling
transnationella frågor
frågor "social dumpingom

Hälsa och arbetsmiljö
brist på forskning kring distansarbetets konsekvenser för hälsan
svårigheter för arbetsgivare och tillsynsmyndigheter kontrollera hemarbetsplatseratt
risken för olämpliga arbetsplatser på grund begränsad bostadsytaav
problem kring arbetsskador på grund olycksfall de inträffar i bostadennärav
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risker förknippade med ensamarbete, for lång arbetstid, och bristandet.ex. stress0
kompetensutveckling

kontrollmekanism fungerar med arbetsstyrka.behovet utspridd0 av en ny som en

informationssamhället:Grönboken Leva och arbeta i människan i centrum
i två grönböckeraspekterna på distansarbete har kommit framsocialaDe som presen-

ochunder de två åren. första grönboken Levakommissionen Densenasteterats av
KOM96 slutlig. Bokeninformationssamhället: människanarbeta 389ii centrum

socialainformationssamhälletsmeddelande från kommissionen Omföljts ihar ettupp
Människan kommande Iarbetsmarknadspolitiska dimension:och i etapper.centrum -

initiativ till samrådkommissionen skallbl.a.sistnämnda dokumentetdet att tatas upp
distansarbete.bl.a. riktlinjer för utvecklingenarbetsmarknadensmed parter avom

på många bragrönboken bokensitt yttrandemenade i sättSverige över att gav en
informa-införandeoch frågeställningar vidproblembeskrivning konsekvenser, avav

från sida, bl.a.på antal möjliga aktiviteter EU:spekade ocksåtionsteknologin. Man ett
och godafå fram pilotprojekteuropeisk nivå förstudier pågenomförande attav

seminarier påkonferenser ochgenomförandeIT-tillämpning ochpåexempel av
Standardisering.nödvändigockså frågannivå.europeisk Man tog omupp

arbetsorganisationforpartnerskapGrönboken Ett en ny
publiceradesarbetsorganisation,partnerskap förgrönbokenandra EttDen somen ny

nivå frågoroch nationelldebatt på europeiskmål skapahade1997, att somomensom
huvudfrågor:sig påGrönboken koncentrerararbetsorganisation. trerör

varför och hurarbetsorganisationeniFörändringar -

arbetslivetgäller inställningen inomdetVilka utmaningarna närår

anledninggrönboken frågor ifrågeställningen 18till denanslutningI tar avupp
mellan DG V,distansarbete och skall diskuterasstudie. FrågornaDublininstitutets rör

arbetsmarknadensmyndigheter och parter:
kontraktsfrågor
frivillighet

information arbetsvillkorskriven om
distansarbetare och icke distansarbetarebehandlinglika av

medinflytandedelaktighet i information ochdistansarbetares
till kompetensutvecklingdistansarbetares rätt

distansarbetaresocial trygghet för
dataskyddsaspekter

miljpåverkan på ön
till tillträdeokränkbarhet och arbetsgivarenshemmets rätt

tillgänglighet och arbetsbördaarbetstid,
betalningforsystem

omkostnaderutrustning ochinfrastruktur,
företagets/organisationens verksamhetdelaktighet idistansarbetares
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åtskillnad mellan arbetstid och fritid
hälso- och säkerhetsaspekter, inberäknat isolering, och kontrollstress
sociala aspekter på transnationellt distansarbete
regelverk tillämpligt på frilansande distansarbetare, inkluderande till medlem-rätt
skap i fackförening.

Vilka möjligheter arbetsorganisationger en ny

Sverige förhöll sig i sitt yttrande grönboken allmänt positivöver till innehållet i doku-
ställde sig skeptisk till bl.a. uppfattningen i grönbokenmentet arbetsorga-men att nya

nisationer ifrågasätter de grunder på vilken arbetsrätten vilar. framhöllMan enligtatt
svensk uppfattning strider stark kollektivavtalsmodell inte på något arnbitio-sätt moten

förnya arbetets organisation. I yttrandet framhölls ocksåatt distansarbete börnen att
stimuleras och underlättas. Samtidigt poängterade bl.a. det viktatt är största attman av
konsekvenserna för arbetsmiljö och arbetstid beaktas i analyser sådant arbete. Iav
yttrandet poängterades Sverige utvecklandet arbetsorganisations-att attanser av nya
former viktig fråga for arbetsmarknadensär och erfarenheter och s.k. bestparter atten
practices bör spridas på såväl nationell europeisk nivå. yttrandetl föreslogs ettsom
antal åtgärder på Europanivå, bl.a. följande:

Kommissionen bör stimulera gränsöverskridande samarbete och informations-ett0
och erfarenhetsutbyte, främja forskningsnätverk kring former för arbets-samt nya
organisation och arbetsinnehåll.
Sambandet mellan arbetsorganisation och produktivitet bör studeras ytterligare,0
vilket skulle kunna ske inom något de bedriver jämförande studier påav organ som
området.

Inom kommission pågår arbete med uppföljning till grönboken. inte klanDet är nären
resultatet detta arbete kommer att presenteras.av

Konsultation med arbetsmarknadens parter
Kommissionen har i sitt sociala handlingsprogram för 1998-2000 tagit fråganupp om
distansarbete och under 1998 dialogangett att med arbets-ämnar startaman en
marknadens behovet skydd för distansarbetare.parter sådantEtt arbete skulleom av
kunna leda till exempelvis riktlinjer för distansarbete inom EU. Eftersom kommissio-

förberedernämnts uppföljning till grönboken arbetsorga-nen, som ovan, en om en ny
nisation, kommer sannolikt någon dialog kring distansarbete inte komma igång föreatt
1999.

Forskning

Frågor relaterade till distansarbeteär del åtskilligaär de särskilda17som en av av
forskningsprogram ingår i det fjärde för forskning. Enligt försla-ramprogrammetsom

till femte for forskning,get ett utveckling och demonstration finns fleraramprogram
forskningsområden, inom vilka distansarbete har relevans. harDG V också tagit initia-
tiv till forskargruppsättaatt skall sig framtidensägna arbete.samman en som
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telekommunikationsnätverkTranseuropeiska
kapitletTEN-Telcom deltelekommunikationsnätverket ärtranseuropeiskaDet en av

detInnebördenMaastrichtavtalet.i ärfinns med attnätverktranseuropeiska avsomom
Budgetentelekommunikationsprojekt. ärmedfinansieringtillsökadet går att avpengar

för-TEN-Telcomår.miljoner ECUochmellan 30liten 26närvarande ganskaför per
erbjuda arbetekantelekontor/servicekontornätverkeuropeiskastödja somväntas av

i städer.landsbygd ochpåbådehemmetnära

Strukturfondema
ochjordbruks-fonden försocialfonden,regionalfonden,strukturfonder:finns fyraDet

tillgängligafinnsmedelfrån deskillnadTillkohesionsfonden.ñskerisektorn somsamt
ifördelar Det ärkommissionenintedetforskningsprogramrnen är pengarna.inom som

tvådetta.ombesörjer Desjälvamedlemsländernadelenövervägandestället till som
LEADERoch ADAPT. ärLEADERdistansarbetefor ärmed relevanshuvudinitiativen

medanglesbygdochlands-ekonomin inomutvecklingprojektpåinriktat rör avsom
föränd-tillarbetskraftenforomställningunderlättaförprojekttillsyftar attADAPT

industrin.ringar inom

Olika evenemang
antalochmedvarit ettdeltagit i eller arrangeratEG-kommissionenår harUnder senare

AssemblyEuropeansådant ärdistansarbete. Ettolika rör arrangemangevenemang som
itillfällen,vid fyrahållits senastWorking,WaysTelework and New somon

årli-Week,Telework arrangeratsexempel Europeanär1997. Ett somStockholm annat
Telework Congress:LuxemburgikongresshöllsUnder 19961995.sedan engen

ordförandekommissonensbeskyddunderforChallenge Europe,andChance av
Santer.Jacques

framtidenProjekt i
medtelemarknadenavregleringenXIIIDGkommissionen atttror avInom man

påprisermed lägretillsammanstillgänglighetökadochkostnadersänktaåtföljande
omfattningiöka änkommerdistansarbetemedföra attkommerutrustning att meratt

helaenskildetrycket på denockså medvetensamtidigt atthittills. Mandet gjort är om
Ökar.tiden

och demonstra-utvecklingforskning,förfemtetill detförslaget ramprogrammetInom
kommerdessaforskningsområden. Avolikaföreslagitkommissionention har sex

informations-användarvänligtskapandetforskningsområde ettrörsannolikt det avsom
distansarbete.förbetydelsefåsamhälle störstatt
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Kanada

Inledning

Distansarbete har fortfarande relativt begränsad spridning i Kanada. Fenomeneten
började uppmärksammas för omkring år10 sedan. Först högteknologiska företag,ut var
och den federala regeringenäven tidig med interna för distansarbete. Trotsvar program
ökad spridning i landet dock distansarbeteär fortfarande fokuserat kring storstäderna,

Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec och Vancouver.som

finns ingenDet klar definition distansarbete i Kanada. Bob Fortier ärav som
ordförande i Canadian Telework Association definierar telework anställdasom som

delar eller allt arbete på andra lokalitetergör sitt den traditionella arbetsplatsen,än
och telekommunikation.eventuellt använder Professor Linda Duxbury, sedan 10som
år tillbaka forskar på distansarbete och andra flexibla arbetsarrangemang vid Carlton
University, har något definition: "attsnävare anställd och arbeta från hemmeten vara
eller alternativ °.lokalitet under traditionell arbetstiden

Statistik

Arbetskraften

Kanadas befolkning uppgick till miljoner30,3 1997. Den statistiken från aprilsenaste
visar1998 miljoner15,6 befolkningen ingick i arbetskraften,att och dessaav av var

miljoner14,3 anställda.

Distansarbete

Det har gjorts flertal undersökningar och uppskattningarett distansarbetet iom av
Kanada, finna allmängiltig statistik problematiskt.att Ett problemär defini-men är
tionen distansarbete, dvs. vilka kategorier arbetare ingår i begreppet. Ettav av som

problem demär distansarbetarannat att det påmerparten informell basis,görav som
vilket det svårt kartlägga.gör att

Statistics Canada, den kanadensiska motsvarigheten till Statistiska Centralbyrån, har
uppskattat antalet distansarbetare anställda jobbar på plats arbetsgivarensänsom annan
arbetsplats: 1993 uppskattades de 600 000, 1997 de miljon, ochl år 2001vara var
förväntas miljoner kanadensare1,5 distansarbeta.

En handfull kanadensiska företag, kanske inte 30-40 stycken,än har formellamer
för distansarbete. Merparten distansarbetet sker i stället på informell basis.program av

Professor Duxbury och forskare vid Carlton University fann i studie flexiblaen om

° Intervju Fortier,medBob CanadianTeleworkAssociation,maj 1998.
° Intervju Lindamed Duxbury, CarletonUniversity,juni 1998.

http://www.ivc.ca
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arbetsarrangemang idistansarbetade omkringkanadensare 127 000 ettprocentatt av
basis.det på informellgjordedistansarbete, medanformellt för 18 procent enprogram

och hinderDrivkrafter
idistansarbetemed införandekonsultjobbatharRhonda Shellenburg, avsomsom

olika vågorurskilja90-talet, har kunnatKanada underihögteknologiska företag av
familj/fritid,ochmellan arbetedrivkrafter: på balanslåg fokussex-sju år sedanFör

denlokaler, ochkostnadsbesparingar fördrivkraftenfrämstadenårför ett varsenpar
ochled i rekryteradistansarbeteinförai dagdominerar ett attdrivkraft är att somsom

distansarbetehinder fördrivkrafter och ärDebatten kringarbetskraft.behållakunna
offentligindustri ochtillgenerelltsåkompliceradnågot ändock man serommer

i Kanada.verksamhet

entusiasterIndividuella
på hel- ellerdistansarbeteinfördeentusiasterindividuelladetbörjanTill somvaren

minskahandlakundesituation. Detderas attpassadebättredetdeltid för omatt egen
industri-ifrånlångtbosattarbetstidema, kunnaiflexibilitetpendlingstiden, få varamer

Även koncen-ökadskälarbetsmässigabo.billigaredär deteller är att somcentrum
bakomdrivkraftenkankvalitetproduktivitet ochförbättradtrationsförmåga, vara

distansarbete.förindividuella arrangemang

påproduktivitetsökningofta tillrefererarKanadadistansarbete iUtvärderingar enav
troligendockhuvudarbetsplatsenkvar på utsättspersonalDen är10-40 procent. som

säkertdet intebesök. Därföroplanerade är atttelefonsamtal ochstörningar,för fler t.ex.
produktivitet kanökadförväntningarArbetsgivarenshöjs totaltproduktiviteten sett. om

risk fördärmed ökadocharbetsdagaroch längreintensivaretvinga framdessutom
skador.

i kon-förändringardrivits påocksåharindividuellaInförande avarrangemangav
förvalt-offentligaindustri ochi Kanadasnedskärningarnadeochkurrensklimatet stora

högreoch underlängrehårdare,arbetaanställda tvingaslett tillharning. Detta att
anställdadehjälpadistansarbete attflexibilitet är sättökade ett attDenstress. gersom

ökadeoch denkravdessahantera stressen.nya

frånstudie positivpåvisarfrärnsthöstenfrån 1997AssociatesResearchEkos respons
arbetstid hemma.sineller helajobbar delarkanadensare avsom

behålla anställdaochRekrytera
mångainnebärflexibilitet detdendistansarbete ochanställdasinaerbjudakunnaAtt ger

personalrekryteraattrahera ochgällerkonkurrensfördel det samtföretag när att nyen
personal.anställdbehållakunnaatt

University,juniZ 1998.LindaIntervju Duxbury, Carletonmed
juniIntervju Schellenburg, 1998.medRhonda

CommunicationsHousehold,Canadian"Information Highway and theAssociates,ResearchEkos
Release,98023.Press
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Distansarbete innebär också möjlighet rekrytera exempelvisatten handi-grupper av
kappade har svårt arbeta heltid påatt arbetsgivarenssom arbetsplats. Handikappade i
Kanada har dock till viss del också varit negativa till distansarbete: de vill integreras
helt i arbetskraften, och de det finns riskatt kraven på arbetsgivareanser atten att
handikappsanpassa arbetsplatser försvinner distans- och hemarbete ökar.om

Arbete/familj

Professor studieDuxbury fann i kanadensiska tjänstemän distansarbetaren av attsom
den ökade flexibiliteten hade positiv effekt inte bara på balansen mellan arbeteen och
familj/fritid också på hälsa och välbefinnande;utan den minskad stressgav m.m.

Varnande har dock höjts förröster risken distansarbete blir alternativatt till profes-ett
sionell barnomsorg, dvs. föräldrar väljer distansarbeta för lösaatt problem medatt
barnomsorg. Många oroadeär distansarbeteöver kommeratt dölja behovetatt av en
förbättrad barnomsorg i Kanada. Arbetsgivare givetvis också räddaär för denna utveck-
ling, eftersom arbete i kombination med barnomsorg med allra sannolikhetstörsta är
förödande för den anställdes produktivitet.

harDet också framförts i den kanadensiska debatten det viktigt tillär dåligaatt att attse
distansarbeten inte blir kvinnofälla.en

Kostnadsbespanngar

En drivkraft kommit och i fokus i Kanada möjligheten forär företagsom mer mer att
distansarbete skära ned på kostnader för lokaler och pågenom andra omkostnader.

Delade kontor och hotelling något blivitär allt populärt. Telekommunika-som mer
tionsforetaget Bell Canada sparade drygt1995-97 miljoner100 kronor i lokalkostnader

distansarbete och andra lokalminskande åtgärder.genom

Kritiker det driver företagen införaatt formella for distansarbetemenar attsom program
inte alls de anställdas behovär just minskade kostnader.utan De företagenattmenar
tjänar på alla goda exempel med individuella entusiaster marknadsför distans-som
arbete. Med hjälp dessa exempel kan företagen driva igenom projektav storasom ger
kostnadsbesparingar inte fullt så goda förhållanden för arbetskraften.men

Polarisering arbetenav
Många solskenshistorier distansarbetare florerar i kanadensiska medier. Mer kritiskaom
granskare fenomenet har dock lyft fram i debatten det finns tydligav att polariseringen
i bra och dåliga distansarbeten.

braDe distansarbetena självständigaär och ofta kunskapsintensiva tjänstemannajobb,
utförda antingen anställd Äreller "egenanställd" konsult. arbetstagarenav en anställden
kan han/hon på grund sin kompetens och position i företaget välja, eller kräva,av att
distansarbeta, och det sker vanligen på deltid.

Intervju Lindamed Duxbury, CarletonUniversity,juni 1998.
° "Go home.. and there PublicServiceAlliancestay of Canada,1993...httpzl/strategisic.gcca/SSG/iho1621e.htrnl
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dåligaDe distansarbetena karaktäriseras bundna och jobb, såsom datamonotonaav
hantering, telefonförfrågningar/service och sömnadsarbeten på ackord, dåligasamt
arbetsförhållanden det gäller arbetstider och förmåner,när

Det finns rädsla förändringar i den kanadensiska ekonomin skall leda till deatt atten
dåliga distansarbetena ökar i omfattning, denna utnyttjas och i allt högre gradatt grupp
får brister i socialt och lagligt skydd.

påFörändringar arbetsmarknaden
Ökad konkurrens ekonomiskaoch omstruktureringar ställer krav på ökad flexibilitet hos
de kanadensiska företagen, vilka i sin har påställt krav arbetsmarknaden skall blitur att

flexibel.mer

Kritiker distansarbete på for ytterligare luckraär vägenett stegatt attmenar upp
arbetsgivare arbetstagareanställningsförhållandena mellan och och arbetsmarkna-göra

den flexibel. arhågoma företagen i ökad utsträckning skall låta sina anställdaF är attmer
delar eller hela arbetstiden och blirarbeta på distans nästastora att steg attav

den anställde skall bli företagare oberoende leverantör.arbetsgivaren kräver att egen
på kanadensiska företag har avskedat och sedan åter-finns exempel personalDet som
oberoende tjänst, medananställt dem leverantörer arbetet utförssammasom av nu

har behandlathemifrån. Andra arbetsgivare distansarbetaren vanlig anställd,som en
ellerklassifrcerat honom henne oberoende leverantör för undvikaattmen som en

anställningsfönnåner 192°

Rädslan distansarbete, i många avseenden fördelaktigt för arbetstagaren, iärär att som
längden strukturforändring innebär arbetsgivarensskall leda till ansvarsbördaatten som
förskjuts till arbetstagaren förändrad anställningsstatus.genom en

Arbetstagarna
Fackföreningama i Kanada skeptiska till distansarbete. lyfter fram problemDeär som
regler for övertid, för hälsa och säkerhet för foretagsdata. Fackför-samtansvar ansvar
eningama attpoängterar

distansarbete skall frivilligt0 vara
distansarbete inte skall strida kollektiva avtalmoto
distansarbete inte skall heltid eller permanent0 vara
lönesystemet inte skall påverkas för motverka utveckling ackordsarbeteatt mot0 en
arbetsgivaren skall stå för eventuell utbildning distansarbetet kräver.0 som

Kritiker arbetstagarorganisationema distansarbete framför allt föräratt emot attmenar
det försvårar deras möjlighet organisera. skulle alltså inteDe till medlemmarnasatt se
önskan eller bästa, främst till den överlevnaden och makten hotad.utan att äregna

1 liksom iI Kanada, socialaUSA, delar det skyddsnätet till anställning:kopplatär förutomlönav en
erhåller vanligtvisanställd förmånersåsomsjukförsäkring,pensionsforsälcring,s.k. försäkringarävenen

långtidssjukdomför m.m.
1 http
2°httpz//mvwreflectiongcca/doc/e
2 httpz//mvwretlectiongc.ca/doc/e/hullrephtrnl
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Telekommunikationsföretag

Telekommunikationsföretagen i Kanada driver utvecklingen distansarbete och tele-av
pendling på flera De utvecklar och marknadsför tekniksätt. och produkter för distans-
arbete. För bättre kunna sälja sin teknik driverän de för distansarbeteatt program
internt i organisationen, både för sin teknik och för få praktisk kunskapatt testa att om
"hårda och mjuka faktorer det gäller distansarbete.när

Tekniska förutsättningar och attityder
En fördel för Kanada infrastruktur distansarbeteför finns; OECD har rankatärstor att
Kanada världens främsta länder det gäller infrastruktur för telekommuni-närettsom
kation.

tekniska förutsättningarna, "hårdaeller de faktorerna" alltså goda i Kanada.De Menär
distansarbete, mjuka faktorer",attityder till det hindret för sprid-störstaanses vara en

organisationer framför allt mellancheferning fenomenet. det motarbetar deI ärav som
förändringar ledarstil distansarbete kräver.i utgifter i sambandDessutom utgörsom

införande distansarbete, såsommed kostnader för utrustning, utbildning mänsk-samtav
tid, hinder förliga och spridande distansarbete.resurser av

Miljö
påsaknas utvärderingar distansarbetets effekter miljö och trafik i Kanada.Det av

Professor Gurstein, University of British Columbia, uppmärksammade dock i sin natio-
nella studie arbete från hemmet telependlare använder bilen mindre1995 mycketattom

de arbetar hemifrån. företagare med bas i hemmet använder bilenEgna däremotnär mer
de hade traditionell anställning. Eftersom företagare denän när är störreegnaen grup-
hemarbetande, miljöpåverkan för distansarbete och från totaltarbete hemmetärpen av

utveckling fleroklar. egenföretagare pekar alltså på negativa effekter förEnsett mot
miljön

Intresseföreningar

Canadian Telework Association CTA de den enda intressegruppen förärattuppger
distansarbete i Kanada. Tillsammans med Canadian Advanced Technology Association
har Telework Job Board,CTA Kanadas första online-service för jobbsökandestartat

vill distansarbeta. ocksåCTA har infört nationell distansarbets-/telependlings-som en
dag; den första infaller den november4 1998.

Lagstiftning

Omkring den20 kanadensiska arbetskraften lyder under de federalaprocent av
arbetsmarknadslagama, Canada Labour Code. Resterande lyder under80 procent
respektive provins arbetsmarknadslag, liknar den federala lagen i sin utformning.som

22Gurstein, Planning for Telework University BritishP., andHome-basedEmployment", Columbia,of
1995.
23httpz//wwwtechnoskill.com/teleworkjobs
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till eller justerats efterintei Kanada harArbetsmarknadslagstiftningen anpassats
detdistansarbete,tillämpas påbefintlig lagstiftningkan ävendistansarbete. Däremot om

förhållanden pårådandelagstiftningen ochöverensstämmelse mellanråder brist på
medför distansarbetearbetsrättsligt hindernågotfinns intearbetsmarknaden. Det

grundläggande arbets-underdistansarbctare skyddasAnställdalagstiftning.nuvarande
SafetyHealth andOccupationalStandards ochActEmploymentmarknadslagar som

Act.

Standards ActEmployment
innehållerStandards Act.Employment Lagenharfederala lagendenprovinser ochAlla

och arbets-anställdasvad gälleroch arbeteanställningförreglernagrundläggandede
skyddarStandards ActEmploymentProvinsemasskyldigheter.ochrättighetergivares

ochworkershomehemarbete:formerpâ tvåskiljerhemarbetande. Lagenäven av
workers.homeförunder lagenfallerDistansarbeteworkers.domestic

arbets-skrivnaövertidsersättning,minimilön,tilllagenligtworkers har rättHome
ledigaföräldraledighet,ochgraviditets-veckoarbetstiden,begränsninginstruktioner, av

föräldraledighetsemesterersättning,betalning,avtal förochreglerskrivnahelgdagar,
alltså intedistansarbetareanställdaskyddaravgångsvederlag. Lagen egnamensamt

företagare.

ActCompensationWorkersAct,SafetyandHealthOccupational
provin-antingenSafety Act,Occupational Healthlyder underkanadensareAnställda

Workers Compen-enligtarbetsskadecrsätmingtillfederala, och hareller den rättsens
arbetsgivarenssäkerhetochpersonalens hälsatvå lagarnaEnligt de ärAct.sation

hemma.ellerpå kontorutförsarbetet ettoavsett omansvar,

så tilli hemmet,vid skadaarbetsskadeersättningberättigad tilldistansarbetande ärDen
underavseddaför arbetetuppstår i detoch utrymmetarbetsrelateradvida olyckan är

klargörafördistansarbeteavtal vidskriftligt attlämpligt upprättaarbetstid. Det ettär att
forframgåskallavtaletfor Iskyldigheteroch ansvararparterna. somvemansvar

anställdedentimmarvilkavilken kontorsytanförsäkring,och är,kontorsutrustning
jobbaskall etc.

avskräck-säkerhet har verkatochgäller hälsadetarbetsgivarensOklarheter i näransvar
distansarbete.införagällerdetarbetsgivareande for när att

Övrig påverkarlagstiftning som
någotoch dettafrån hemmetutförs ärarbetet attförutsättningUnder merpartenatt av

kostnader forforinkomstavdragpåanställde yrkadenkanarbetsgivaren kräver upp-
Skattemyndigheten.hosoch avloppbelysningvärmning, vattensamt

2 ://www.govonca/LAB/es/homewrkehunhttp
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S.k. laws, reglerarzoning i stadsplaneringen affärsverksamhet får bedrivas,som var
hindrar hemarbete med företag placering satellitkontor, telestugor ocheget samt av co-

förbjuden.i bostadsområden där affärsverksamhet ärops

Klyfta rådandemellan lagstiftning och arbetsmarknad
Alla det finns klyfta mellanär överens existerande lagstiftning ochparter attom en
rådande förhållanden på den kanadensiska arbetsmarknaden. förhållandena påDe nya
arbetsmarknaden den ökade graden flexibla och icke-traditionella arbetsför-avser av
hållanden, däribland distansarbete.

På lokal nivå kan företags policy och kollektiva avtal distansarbetare skyddett ge som
inte täcks i lagstiftning. Arbetstagarrepresentanter har dock uttryckt alltöver attoro
färre täcks kollektiva avtal och skärpning lagstiftningen därför krävs föratt attav en av
säkerställa hcmarbete, distansarbete och flexibelt arbete blir säkert och arbetarnaatt att
inte utnyttjas och påläggs egentligen arbetsgivarens.äransvar som

Politisk agenda
Distansarbete finns inte explicit med på den politiska agendan i Kanada. harDäremot
både den federala och de provinsiella regeringarna gjort satsningar på infrastruk-stora

för informationsöverföring, The Information Highway, och påSuper anslutaturen att
kanadensiska hem, kommuner och företag i såväl storstad glesbygd till dennasom
infrastruktur. federala regeringens mål connected Canada by theDen creatingär a

satsningar förutsättning för distansarbete skall kunna få2000. Dessa är attenyear en
spridning i Kanada, och regeringarna verkar alltså på så indirekt förstörre sätt

distansarbete.

varken den federala regeringen eller de provinsiella har distansarbete högt påTrots att
sina politiska agendor så driver de ändå indirekt utvecklingen självaattgenom vara
pionjärer på införa distansarbete i sina organisationer.att egna

Storstad och glesbygd

dominerande delen distansarbetetDen i Kanada utförs i storstadsområden. Fleraav
glesbygdsområden har dock kunnat utvecklas tack utbyggnad infras-gynnsamt vare av
trukturen för telekommunikation. distansarbetare på glesbygdenMen endast iär
undantagsfall enskilda anställda telependlar till arbetsgivaren. Vanligare helaär attsom
funktioner hos företag utlokaliserats, kundservice eller telemarknadsföring, S.k.ett t.ex.
telekontor. uppdelning har inneburitDenna tendens till majoriteten de braatten av
distansarbetena återfinns i storstaden och majoriteten de dåliga i glesbygden.av

blev Brunswick1993 New den första kanadensiska provinsen med helt digitaltett
telekommunikationsnätverk. telekontorenTrots endast stod för del provinsensatt en av
IT-strategi har de fått uppmärksamhet: de sedan40över 1991stor öppnatscenter som
har skapat jobb. Provinsen6 000 har lockat dit företag med skattelättnader, stödöver

25Gursteirr, "PlanningforP., TeleworkandHome-based University BritishEmployment, of Columbia,
1995.
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infrastruktur telekommunikation.för utbildning och väl utbyggd för Provinsen haren
befolkningen tvåspråkigockså den fördelen franska och engelska. Dess-ärstora att

relativ låga och den fackliga anslutningsgraden låg.lönernaärutom

Framtiden
tillarbetskraften i medelstoraår uppskattas 10-15Inom 10 att procent storaav orga-

distansarbeta.nisationer kommer att
för bådaegenföretagare och småföretag förväntas öka, och dessaAntalet grupper

användningen distansarbete öka.förväntas också av
i kombination med den förväntade teknikutveck-Kanadas välutbyggda infrastruktur

underlätta spridningen distansarbete.lingen kommer att av
ytterligare fart företagens intressen, såsom kostnads-Tillväxten kommer näratt ta

definitivt driv-rekrytering kompetent personal,reducering och övertar somav
krafter.

distansarbete förväntas också öka, främst drivnaformella förAndelen avprogram
i informelladet gäller för arbetareföretagens för oklarheter när program.ansvaroro

fortfarande ovanligt i Kanada,eller flera arbetskamraterdela kontor medAtt ären
klart ökande trend.detta och hotelling är enmen

isoleringmotreaktion distansarbete, orsakad och mellan-finns risk förDet mot aven
missnöje.chefers

för distansarbete, kommerförväntas få konsekvenserDistansutbildning, ävensom
kompetensutvecklingen i detrevolutionerafå spridning i landet ochatt stor geogra-

vidsträckta Kanada.ñskt
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USA

Bakgrund

Begreppet distansarbete inte direkt stringent i USA ochär vad inkluderas varierarsom
mycket. federala inköpsmyndigheten,Den General Service Administration, har valt att
uttrycka sig så här distansarbete: "Moving Work People. US ofDepartmenttoom
Transportation har sammanställt hur begreppet används i olika sammanhang och där-

defrnitionä:efter gjort denna indelning och

anställda arbetar från hemmet heltid eller deltid0 som

egenföretagare arbetar från hemmet0 som

fáltarbetare/mobila arbetare.0

Mokhtarian",Patricia forskare i transportfrågor och distansarbete vid University of
California Davis, definierar distansarbetare avlönad arbetare anställdären som en som

och arbetar hemma elleri på plats närheten hemmetorganisation underien en av
normala arbetstider. utesluterHon således övertid, extrajobb och liknande former av
arbete.

Statistik

Den totala arbetsstyrkan i iUSA maj enligt of Labor1998 Bureau Statistics 137,4var
miljoner. svårt, kanske heltDet omöjligt, visa statistik på hur många dessaär att av som

Briefdistansarbetar. Census med jämna, långa, mellanrum något liknargör men som
Sveriges Folk- och bostadsräkning. siffrorDeras visar på relativt lågt antal hem-ett
arbetande, arbetskraften2 och1980 vilket kan3 1990, bero påprocent procent attav
undersökningen kartlägger arbetet vanligen utförs. Distansarbetare jobbarvar som
hemifrån till två dagar i veckan kommer därför inte med i denna kartläggning.en

Find/SVP, New-Yorkbaserat marknadsundersökningsföretag, deett är en av mer
pålitliga källorna för statistik kring distansarbete. Find/SVP uppskattar det 1997att

USA.fanns miljoner distansarbetare i11,1 Motsvarande siffra för miljo-1995 8,1var
dvs. ökning med hela 30 Studien inkluderar anställda iprocent. ärner, en personer som

företag och distansarbetar eller flera dagar i månaden.ett innefattarDet alltså inte deen
har företag.egetsom

2°Counting MobiletheNew Workforce,U.S.Department Transportation,of Bureau Transportationof
Statistics.
27Intervju Patriciamed Mokhtarian,UniversityL. Californiaof Davis,maj 1998.
2 Brief,"Census U.S.Departmentof Commerce,Economics StatisticsAdministration,and Bureauof the
Census.
29 American1997 InternetUserSurvey",påuppdrag FIND/SVP.av
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TrondInus. Tolocommunrs

1995 19% 1997|994
Ynar

Users Survey.USA FIND/SVP:s 1997American Internetdistansarbetarei enligtFigur 1: Antal
Research med riktlinjer förökade andelen amerikanska företagInfoneticsEnligt

tvâ tredje-och siffror visarkraftigt mellan 1996. Derasdistansarbete 1993 nästanatt
riktlinjer for distansarbete.amerikanska företag i dag haralladelar av

Enligtallra utbrett.där distansarbetedeKalifornien är mestär stater ensomaven
befolkningen iden arbetsföra delenPacific Bell utförstudie utförd 32 procent avavav

hemmet. Mokhtarian distansarbetarEnligt Patriciaarbete från L.Angeles delLos en
del skillnadendagar i veckan.Kalifomienboma En1-2endast 6,1 storprocent avav

distansarbete.definitionen påtorde förklaras av

hinderochDrivkrafter
flera. det förstavill distansarbeta i USA Förfler kan ochOrsakerna till allt äräratt

förmån företagen erbjuder fordistansarbetelåg, ocharbetslösheten är att attra-en som
hyreskostnaderföretag försökt minska sinadet andra harhera anställda. För attgenom

territorial-arbetsplatser. uppfattasskapa USAtill distansarbete och Iuppmuntra non
de negativa aspekternaden anställde, och det sällanförmån fördistansarbete ärsom en

till anställdas hem dockutlokalisering arbete delyfts fram.distansarbete Men geravav
Övervakningen blirfrihet mindre.den anställdetroligen inte utan snararemer

kontakterna glesare.intensivare och de sociala

förs fram i debatten,drivkrafter för den enskilde arbetstagaren distansarbetaMånga att
produktivitet defamilj, minskat resande, ökad flexibilitet och ökadtid med ärmen mer

för de individenoftare andra. Gemensamt nämns ärnämns än argument attsomsom
livskvalitet och minska den lång till jobbetefter få högre resvägsträvar att stress som

förinnebär. individens längtan efter högre livskvalitet utnyttjas arbetsgivaren attav
attrahera kompetent personal.

3° inom infonnationsteknologiInfoneücs konsultbolag genomförResearch,Inc. ävenärett som
strategiskamarknadsundersökningar.
3 Times, majLA 25 1998.
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En andel de tillfrågade FlND/SVPi undersökningenstor genomförde 1997av som
de nöjda med sitt liv distansarbetare.äratt främstaDen orsakenuppger som uppges

bättre privatliv.ettvara

Ökad produktivitet
Debatten kring huruvida distansarbete leder till ökad eller minskad produktivitet är
livlig i USA. Några försöker effekterna, allt fler hävdar detmäta industriellaattmen

produktivitet helt enkelt inte applicerbartsättet mäta på dagens kunskaps-att är
arbetare.

De enkäter gjorts bland distansarbetare och chefer till distansarbetare tyder ändå påsom
den upplevda produktiviteten mångai fall ökar. Ofta ökad produktivitetatt anges som

det allra viktigaste för distansarbete, både för arbetstagare och arbetsgivare.argumentet
undersökningarmångaI framkommer ökad produktivitet de för-att är störstaen av

delarna med distansarbete.

Minskade lokalkostnader
företagen, i vissFör och mån myndigheter, det i mycket utsträckning deäven är stor

åtgärder påverkar resultaträkningen driver på utvecklingen for distansarbete,som som
minskade lokalkostnader och ökad produktivitet.t.ex.

uppskattas det i likaDet USA vanligt arbetsgivaren hjälper till med kostnadenäratt att
för hemutrustning den anställde själv bekostar den.attsom

Några forskare minskade fastighetskostnader övergående fenomen ochtror att är ett att
det inte kommer drivande faktor i längden. Kostnaden för anställd kom-att vara en en

i längre perspektiv bli densamma han eller hon arbetar hemifrånett att oavsettmer om
eller på kontor.

Minskade transporttider och transportkostnader
den aktuella miljödebattenTrots i har förbättradUSA miljö inte varit de starkareen av

drivkrafterna for företag erbjuda distansarbete.att

dessutom inteDet helt självklart distansarbete harär så positiva miljöeffekter.att stora
Om distansarbetet inte drastiskt kommer miljöeffektenväxer sannolikt förbli margi-att
nell. Distansarbete leder till dynamiska effekteräven den djstansarbetande efterattsom
några dagar hemma i utsträckning orkar sig i bilenstörre och åka längre sträckasätta en

ut.på helgen, och därmed raderas miljöeffekten

3 American"1997 InternetUserSurvey",FIND/SVP.
InformationHighway:"The JustBecauseWere On DoesntMeanWe Going",Know WhereWere

PatriciaMokhtarian,University CaliforniaDavis,of Mars 1996,httpz//wwwthe-
commons.org/acces/articles/s-pmokhthtm.
3 T InfoneticsForcast98, Computerworldoch ResearchochOlsten InformationForumforex
Management
35 InformationHighway:"The JustBecauseWere On Doesnt Going",MeanWeKnowWhereWere
PatriciaMokhtarian,University CaliforniaDavis,of Mars httpz//wwwthe-1996,
commons.org/acces/arücles/s-prnokhthtm.
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teknikleverantörerTeknikutvecklingen och
förinföradistansarbeta ochgjort det enklareTeknikutvecklingen har attatt program

säljeroch 3Com,såsom Symantecteknikleverantörer,Fleradistansarbete. programvara
helst.med sin datori kontaktkommaanvändarenmöjligt fördet attgör var somsom
medfördelarnalyfter framhand teknikeni förstamarknadsför inte utanFöretagen

distansarbete.

förvånansvärtdetochitelebolagenMokhatarian togPatricia starten,Enligt senavar
distansarbete.förofficiellasjälva införaorganisationerdessalång tid för att program

Flexibilitet
dock klartstårinnebär.distansarbete DetflexibilitetökadedenuppskattarMånga som

anställdebarnomsorg, Denersättning förskallintedistansarbete somatt som enses
medtillsammansellerpå daghembarnentillskyldig äroftastdistansarbetar attattär se

arbetstiden.underansvarstagande vuxenannanen

erbjudaochimarknad USA,arbetssökandes attdevarit1990-talet har genomSlutet av
konkurreraarbetsgivaren bättrekandistansarbetearbetslösning omflexibel somen

har.personalbehålla denochpersonalkompetent man

från fastgåmänniskorhjälpakandistansarbete attocksåförefaller enDet som om
någottillanställning eget.startaatt

konkurrensökadochkundserviceFörbättrad
Telependlingdygnet.timmarservicekunderna 24erbjudavill kunnaMånga företag om

anställdahar 350alternativ. JC Pennybilligtfall t.ex.mångaoch iflexibeltdå caär ett
ökasyftetelefon, ikatalogbeställningardistansarbetar" attmed emotatt ta persom

anställde,denbehov kanVidkundservicen.förbättraochbemanningeniflexibiliteten
och börjatelefonsig vid sindirekttimmar,någrajobba sättapågår med egenattsom

någonstans.behövaförstjobba utan att resa

upplevda farorochAttityder
företagen ärdistansarbete nämnerspridninghindret förallraDet största somav

anställdaMångadistansarbete.riktigthar inteanställdaoch accepteratattityder. Företag
skulleRädslanliknande.ochbefordringarvidförbigångnablirädslauttrycker atten

ledning uppleverChefer ochinte".så finns jagintejag"omformuleraskunna synssom
de litar intepå kontoret;arbetaanställdasinainte kunnaskrämmandelitedet att sesom

skall.demycketjobbar såanställdaderiktigt på att som

distans-för demhinderkontaktersociala attavsaknad är stortettMånga att avanger
arbetsplatserfarenhef innanfåbehövabrukararbetarenyutexamineradearbeta. Yngre,

distansarbeta.dembra förriktigtfungerardet att

Bargaining.CollectiveTelecommunications3° ConferenceCWARapport on
Davis,majCaliforniaUniversity 1998.Mokhtarian, of37 PatriciaIntervju L.med
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Säkerhetsfrågor/konfidentiellt material
Frågor kring säkerhet det gäller materialnär förvaras i hemmet diskuteras blandsom
företagen i USA. Likaså uppkommer frågor kring den anställdes säkerhet.

Teknik förhållandei till attityder och organisatoriska hinder
vissaI fall har tekniken varit det avgörande hindret för distansarbete, i andra fallmen

har den gjort distansarbete möjligt. Exempelvis gäller detta vid utlokalisering 1-800-av
USA:s motsvarighet till 020-nummer till de anställdas hem,nummer s.k. distributed

call Med tekniken detta flexibelär och för företagetscenters. räkning ofta billigareen
lösning traditionella telekontor.än

I USA det hindret inteär tekniken,största attityder från främst arbetsgivare,utan men
från kollegor. Vidare krävsäven det, vid alla organisationsförändringar, stöd frånsom

företagsledningen för genomföra formellt distansarbetsprograrnatt förett delarstora av
personalen. rimligtDet företagsledningenär i många fall prioriteraratt anta att andra
uppgifter.

Arbetstagarna

fackligaDe organisationerna har historiskt haft skeptisk och i vissa fall fientligen
inställning till distansarbete. dagI ställer de sig i huvudsak positiva till distansarbete,

hålla påämnar ögaettmen
får möjlighet distansarbetaattc vem som

övertidsersättning0
elektronisk övervakning i hemmet0
tendensen gå från fast anställning till kontraktsanställningatto
fackföreningarnas roll språkrör for anställda i föränderlig värld.o som en

ackföreningamaF förefaller ha viktig roll i införandet distansarbete. I fleraen av
instruktioner för hur företag bäst inför distansarbete företagen på tidigtatt ettuppmanas
stadium involvera fackföreningama.

Lagar och förordningar

Lagar och politisk debatt
politiskaDen debatten i USA kring distansarbete mycket lågmäld.är politikerDe som

har åsikteröppna neutrala till positiva iär sin inställning. Distansarbete stämmer
med de flestaöverens politikers favoritänmen det familjevänligt, miljövänligt,är hög--

teknologiskt och högre produktivitet.ger

finnsDet inga amerikanska lagar, varken federala eller delstatliga, direkt reglerarsom
distansarbetandets eller icke eller på vilket amerikanerna distansarbetar.sättvara vara,
Distansarbete alltid uppgörelseär mellan arbetsgivaren och den enskilde arbets-en

skrivs.och individuella kontrakttagaren,

35Gil GilGordon, GordonAssociates,maj 1998.
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Distansarbetaren skyddas lagar den arbetar på sin ordinarieav samma som som
arbetsplats. Distansarbetarens kontor dennes arbetsplats under regleradedenanses vara
arbetstid distansarbetet sker. exempelvis olycka skulle inträffa under tidenOmsom en

arbetsgivaren ansvarig. Exakt vad räknasdistansarbetar, det ärärpersonen som som
kontoret, eller kök, vardagsrum ocharbetsplats endast det avsedda även sovrum,som

eventuellt kvällsarbete måste reglerasrum arbetstid 8 till ellerandra och 17, även
kontraktet.individuellaoch definieras i detnoggrant

utsträckning och på vilketindirekt har påverkat i vilkenfinns lagarDet sätt mansom
distansarbetar i USA:

Clean Air Act CAA
framför allt iför förbättra miljönCAA tillkom 1990Clean Air ActLagen att

förtvingades införa olikaanställdaArbetsgivare med fler 100storstäder. attän program
rekommenderadedeDistansarbeteför sina anställda.minska pendlandet ettvar av

biltrafiken.minskasätten att

skulle bliminska pendlandetförbeslutades detdecember 1995I attatt programmet
nivå har alltsåfrån federalobligatoriskt.tidigare Pressenstället förfrivilligt i som

minskadpå företagenfortfarande kvar kravendelstater harmångaminskat, ommen
pendlingstrafik

på utvecklingen ochhaft inverkanharförmodligen den lag störstCAA är som
arbetsgivare införaålagti eftersom dendistansarbete USA,spridningen att programav

pendling.för minskaatt

ADAActAmericans with Disabilities
förbjuder diskri-kraft ochADA trädde i 1990with Disabilities ActAmericansLagen

handikapp.minering på grund av

denunderlättar arbetsgivaren oftadistansarbetahandikappadelåtaGenom att personer
arbetsvillkor. 41förbättrar dennesanställning ochhandikappades

Act OSHOccupational Safety and Health
hälsa och säkerhet påarbetsplats kan reglerna gälleranställdes hem blirdenNär som

Health skapades för såOccupational Safety and Actarbetsplatsen bli oklara. Lagen att
ocharbetande och försäkra de har säkerlångt det möjligt skydda alla attär enpersoner

Occupational Safety and Health Administrationhälsosam arbetsmiljö. Myndigheten
hälsosamdistansarbetares hemarbetsplats skall lika säker ochOSHA säger att varaen

ansvarig för den anställdes säkerhetarbetsplats. Arbetsgivarenarbetsgivarens ärsom
hemma.han eller hon arbetarde dagaräven som

39 Telecommuting BeneñtsInstitute,majRick Safety Health 1998.Johnson,
° httpzlflheAreorg/faqs/adaqahtml

Washington University majStateScottDecker, EnergyProgram, 1998.
Z Telecommuting Teleworking: Implications ShiñLegal of the Worlcplace Workspace.and the From to
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På amerikanska företag har arbetsgivaren inspektera derätt anställdas skåpatt och
skrivbordslådor på kroppsvätskor församt ta kontrollera de inte har alkoholattprov att
eller andra droger i kroppen. debattEn har uppstått huruvida arbetsgivaren skall ha

utföra kontrollerrätt då denatt anställde distansarbetar. arbetsgivarenHarsamma rätt
dyka helst Oftastatt när detta i det individuella kontraktet,avgörs exempelvisupp som
det f°arske högst gång dag,att 14:e och med minst timmars förvarning.24en var

Federala initiativ och aktörer

Clinton och Gore
Både president Clinton och vicepresident Gore har uttalat sig och positivt tillöppet
distansarbete. Framför allt trycker de på distansarbete familjevänligt, eftersom detatt är
ökar den tid föräldrar kan tillbringa tillsammans med sina bam i stället för pendla tillatt
och från sina arbetsplatser varje dag. Distansarbete skall leda till ökadäven

Gore.produktivitet enligt Clinton och

Presidenfs Management Council/National Telecommuting Initiative
National Telecommuting Initiative, del Presidents Council,är Managementsom en av

på initiativär president Clinton. planett Det skallstartats ärprogram som av en som
genomföras under år med i januari Målet öka1996. antalet federalttre start är att
anställda distansarbetar, både deltid och heltid, från 3 000-4 vilket000 1996som
motsvarade mindre 0,15 de federalt anställda tillän 60 vid slutet000procent av av
budgetåret 1998.

Climate Change Action Plan
Den s.k. Climate Change Action-planen publicerades direktiv till1993. Den EPAger
Environmental Protection Agency, motsvarande det svenska Naturvårdsverket och

DepartmentDOT of Transportation, eller Kommunikationsdepartementet de skallatt
till och arbeta för utökat hembaserat och telecenter-baseratuppmuntra distansarbete.

Ungefär storstadsområden30 i USA berörs planen.nmt om av

Federal Employee Clean Air Incentives Act P.L. 103-172
Federal Employee Clean Air Incentives Act federala instanseruppmuntrar att starta

minskar användandet bilar med endast förare dvs. medpassa-program som utanav
gerare. Exempel på åtgärder rabatter på kommunala fárdmedel,är cykelställ vid
arbetsplatsen, samåkning, alternativa arbetstider och distansarbete.

Delstatliga initiativ och program
iFöretag vissa får skattelättnader de anställda distansarbetar.stater Exempelvis iom

Kalifornien f°ar företag dollars200 avdrag på skatten för varje distansarbetande
Kalifomienbo, och dollars100 avdrag för varje telecenter-plats.

Flera delstater har distansarbetesprogram för sin statligt anställda personal, exempelvis
Kalifornien, Minnesota och Arizona.

i httpz//wwwgsagov/pbs/owi/supporthtm
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Distansarbete för storstadenmest-
viktig roll förEn myndigheterna skapa bättre samhälle och ekonomisktär att ett

välstånd. storstadsområden önskar exempelvis kontrolleraI och reducera trafiken,man
och i glesbygdsområden vill skapa regional tillväxt. Distansarbete kan följaktligenman

möjlighet i både glesbygd och storstad. USA diskuteras dock distansarbeteIses som en
fenomen betydligt oftare för storstäder for glesbygden. Kalifornien,Iänsom som

USA,huserar alla distansarbetare i återfinns de17 76procent procentca av av
storstäder.distansarbetande i

På nationell och delstatlig nivå har myndigheterna telependling möjlighetsett som en
regional utveckling. exempel på sådant projekt städernaskapa Ett ärettatt

EnligtPikewill i Kentucky där flera televillages har byggtsElisabethtown och upp.
långlivade.televillages telecenter, har ofta inte varitPatiica Mokhatarian liknar men

initiativtagarna har inte lyckats knytatekniken har ofta varit för hög, ochTilltron till an
för skapa tillväxt.till andra viktiga faktorer att

skapapå locka till sig telekontorGlesbygdsdelstater i USA har sättett attsatsat att som
ekonomisk tillväxt.

Framtiden
telecommuting, det möjligt förtill uttrycket 40Enligt Jack Nilles, upphovsmannen är

Andelen enligt Jackarbetande befolkningen i USA distansarbeta.den ärattprocent av
finnasdet år kommertio och han förutser 2000Nilles i dag attnärmare attprocent

USA.imiljoner distansarbetare20

taktskulle kunna distansarbeta. medhälften alla arbetare IAndra har uppskattat att av
förväntas denna andel öka tillövergår till bli kunskapsarbetardallt fler treattatt

fjärdedelar. tillAdministration, det möjligtGeneral Service 20 30GSA, äratt attanser
distansarbeta i börjanarbetande befolkningen kommerden nästaattprocent avav

sekel.

ekonomisktdistansarbete helt beroende hurnäringslivet kommerOm äratt acceptera av
på företaggångbara blir. Utvecklingen skulle kunna drivas somprogrammen om

måsteinstiftar officiella distansarbetsprogram fick skattelättnader. Attitydproblemen
viktigt utbilda företag och deras chefer distansarbete.också hanteras, och det är att om

Teknikutvecklingen skulle få skjuts det utarbetades standarder och dessaextra omom
blev internationellt. Utvecklingen och införandet förväntas för-accepterade ISDNav

nationelltbättra möjligheterna till distansarbete och hemarbetet effektivt. Ettgöra mer
bredbandsnätverk skulle också underlätta distansarbetet i framtiden.

44http://www.svi.org/.
45 svi.zl/www. org/telework/surveu5.thmlhttp
46httpzl/www.att.c0m/press/0797/970702.bsa.html#facts
" Corbett,1996.
4 Counting Workforce,DOT.theNew
49 gov/pbs/ow/ntihtmhttpz/lwww.gsa.
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Australien

Inledning
Distansarbete i Australien fortfarande ganskaär begränsat, arbetsformenäven om som
sådan uppmärksammades för ungefär tio år sedan. Här talar oftast hemma-man om
baserat arbete eller flexibelt arbete, där distansarbete eller telependling ingår som en
arbetsform. Avtal, policydokument, riktlinjer på myndighetsnivå beskriver oftaetc.
Flexible Work Practices eller Home Based Work.

Australien de få länder harär särskild lagstiftningett hemmabaseratav som en om
arbete. Redan kom den1994 första regleringen Australian Public Service Home-
Based Work Interim Award kan1994. Den jämföras med branschavtal och täckerett
enbart den offentliga sektorn. Kallas hädanefter award och beskrivs utförligt undermer
Lagstiftning.

I Australien omfattar hemmabaserat arbete antal olika kategorier: företagare,ett egna
uppdragstagare, arbetar övertid hemma, distansarbetare, hemarbetare,personer som
"outworkers" mfl. "Outworkeis" arbetar på kontraktsbasis inom framför allt textil-
industrin och oftast i hemmet. harDe dåligt betalt och koncentrerade till vissaär
områden. Många invandrare, och de har dåligtär skydd i lagstiftningen. Enligt beräk-
ningar finns det outworkers i300 000 Australien.ca

Politik
Australien har sedan liberal/national1996 koalitionsregering. Den konservativ ochären
förespråkar avreglering och privatisering. Redan år efter tillträdandet hadeett
regeringen genomfört förändringar i arbetsmarknadslagstiftningen, bl.a.stora följande:

fackligaDe rättigheterna har försämrats.
Skyddet vid uppsägningar har försämrats.
Minimilönesystetnet har försvunnit.
Rätten strejka har minskat.att

fackligaDen organisera arbetstagarerätten har minskat.att

Statistik och omfattning
Befolkningen i Australien passerade nyligen 18-miljonersgränsen. Ca 50 befin-procent

sig i arbetskraften, 58 och 42 kvinnor.män Ungefärprocent fjärdedelarner procent tre
arbetar heltid och deltid. Arbetslösheten knapptresten 10är procent.

Det svårt fâ allmängiltigär statistik antaletatt distansarbetareöver på grunden attav
det svårt skilja distansarbetareär från andraatt ut arbetar hemma. Ett annatgrupper som
problem många informelltär arbetar på distans.att

Statistik från Australian ofBureau Statistics ABS, motsvarande Statistiska Central-
byrån, visar arbetade1995 2,1 miljoner 26att procent några timmar vecka ica per
hemmet. Räknar enbart de arbetade sin arbetstid iman merpartenpersoner som av
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medprocent. ökning 11,54 Dettahemmet, blir siffran knappt 350 000 är procenten
antalet sysselsattaden totala ökningenvilketmätningen isedan 1992 är än avmermars

procent.på 8ca

beroende pådistansarbetare,informellaformella respektiveAustralien talarI man om
informellaflestaeller inte.med arbetsgivaren Deformellt avtal ärdet finns ettom
fyra infor-det gårteleguerillas; dettalvardagligtkallas i sägsdistansarbetare att

formell.varjepåmella distansarbetare

telekontorTelestugor,

TeIestugor/Telecenters
iRedandriva telestugor.etablera ochgällerdeti världenledandeAustralien när attär

starkt bidra-Australia harTelecomexperimenten.de förstagjordes1980-taletslutet av
pågår.utvecklinggit till den nusom

Huvudsponsormodellsvensk 1992.enligtetableradesAustralienitelestuganförstaDen
omkring 130dag finnsAustralia.Telecom ImedtillsammansTelestugeprogrammetvar

fleraarbetstillfällen harskapaockså kallas. Fördetelecenter attellertelestugor som
ochmed bidragbådestödja dem,till sig telestugorlockatdelstatsregeringar attgenom

lokalanskaffning.medhjälp, t.ex.annan

Telekontor
telekontorfinns 000det lexplosionsartat; övertelekontorantaletAustralienI växer

årdet inom 10år kommerökning 25Medanställda. procentmed 30 000 percaenca
ifinnastroligtvishälften kommertelekontor. Ca attanställda på000finnas 300att ca

stadAustraliensWales. befolkningen,tredjedel störstafinnsHärSouthNew aven
huvudstaden Canberra.ochSidney

telemarketingrådgivning,försäljning,det gällertvåa efter USAAustralien kommer när
dygnetoftapå telekontor,telefonservice via ruI1t.och annan

och hinderDrivkrafter

Arbetstagarna
detAustralien,arbete ihemmabaserat ärlagstiftningvisserligenfinnsDet menomen

harMånga faktorerdistansarbetet.drivit pâ nämntsindividerenskildaändå främst som
oftastdistansarbeta. Deenskilde arbetstagarenden argumentdrivkrafter for att somsom

produk-och ökadi arbetstiderflexibilitetfamiljen, ökadförtidåterkommer är mer
och kläder.på bensinocksådistansarbetaren kantivitet. Men spara pengar

5° i callengelskanbenämnsdet center.Med telekontor somavses
August/September1997.5 Teleworking Vol. No.Aisa-Pacific Report,TheTelecommute.

52 Artikel Call Centres.BusinessSydney,March 16,1998. om



384

Både arbetsgivare och fackliga har i intervjuer risken för socialrepresentanter nämnt
isolering och karriären påverkas negativt. Många arbetstagare rädda foratt är t.ex. att
bli bortglömda de arbetar sin arbetstid i hemmet.merpartenom av

Arbetstagarorganisationema, framför allt Community and Public Sector Union fack-
förbund for den offentliga sektorn, har varit starkt pådrivande det gäller regleringnär

distansarbete och har bl.a. medverkat till fram awarden for distansarbete.att taav
Behovet reglering visade sig i slutet distansarbete1980-talet blevnär ettav en av mer
vedertaget börjanarbeta. I 1990-talet började utarbeta förslag tillsätt att ettav man en
lag distansarbete.om

Awarden mycket detaljerad, eftersom syftet säkerställa de arbetade påär att att somvar
distans skulle ha lika bra skydd anställda på arbetsplats. Fackförbundenett som en
befarade distansarbetarna skulle kunna bli outworkers". Mångaatt annars en ny grupp

distansarbete skulleoutworkers kvinnor, och fackforbunden ville motverka ledaär att
till utnyttjande kvinnor.ett av

Arbetsgivarna
vanligtvis ökad produktivitet, minskadeArbetsgivarnas drivkrafter för distansarbete är

lättare rekrytera personal från geografisktlokalkostnader det är störreettsamt att att
Även drivkraft for distansarbete. arbetsgivare kanonrråde. avreglering kan Envara en

ersättning och på så åstadkomma verksamhetutöka arbetstiden sätt ärutan en somex.
gångi dygnet runt.

policyskrivningar, riktlinjerMånga företag erbjuder sina anställda distansarbete genom
flexibelt arbete eller individuellaom genom arrangemang.

Regeringen erbjuder anställda inom den offentliga sektorn distansarbeta. Attatt
tillfälligt distansarbeta, veckor, skall också möjligt med avtal. Departe-2-3t.ex. vara

anställda arbetar på distans. också distansarbete kansjälva har Manmenten attsom ser
möjligheterna for funktionshinder.öka medsättett attvara personer

Arbetsgivarna tycker arbetsrniljöansvaret enligt awarden for och därmedäratt tungt ett
jobbet.hinder. hinder kostnader, bl.a.Ett för dator både hemma och påärannat

Arbete och familj
Australien oftaI talas det distansarbete, liksom övriga flexibla arbetsformer,att ärom

for arbetstagaren bättre kunna kombinera for arbete familjoch ochsättett att ansvaret
därigenom få bättre livskvalitet. Redan i mitten 1980-talet började regeringen,en av

sina riktlinjer, till flexibilitet i arbetsformer och i arbetslivet.att uppmuntragenom

Regeringen har kraftigt minskat bidragen till barnomsorg. Många därför oroadeär över
distansarbete kan bli alternativ till barnorrrsorg. dyrareBarnomsorgatt ett sägs nu vara

InterimAPSHomeBasedWork Award, IndustrialRelations.A ResourceDocument. ofDepartment
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den bästa privatskola,än vilket har lett till många kvinnor sigatt slutasett tvungna att
arbeta, I awarden stadgas distansarbete inte alternativatt till barnomsorg.är ett Trots
detta 15 familjer med hemarbetande förälderprocent i 1996 dettauppgav av en attmars

barnomsorg.just för ordnaett attvar arrangemang

Attityder och befarade risker med distansarbete
Ann Moffat, vd för teknikföretag, deett hindren för distans-störstaatt ettmenar av
arbete arbetsgivamas attityder. Mångaär företagsledningar i Australien dåliga påär
planering och målstyrning. Alltför ofta verkar det cheferna kontrollerandeärsom om
och auktoritära i stället för stödjande och uppmuntrande, vilket bättre lämpatär ett
ledarskap för distansarbete. Många arbetsgivare tycker de förlorar kontrollenatt över
sina anställda och på den tid arbetstagaren på kontoret på arbetsresultatet.är änser mer

Intresseföreningar

The Asia Pacific Telework Association APTA bildades och intresse-1993 är en
förening för människor på eller engagerade i distansarbete.sätt är APTAett annatsom
har medlemmar från Japan, Nya Zeeland, Singapore och USA och samarbetar med
liknande föreningar i Storbritannien och Europa.

flesta arbetstagare har iDe dag mobiltelefon och bärbar dator, och lagen gäller var
arbetar. Vidare genomgår många företag organisationsförändringarän mycketman -

outsourcing, entreprenad och små företagsenheter. Försäljning via kommerInternet att
öka och likaså etableringen telekontor. därförAPTA distansarbeteattav anser som
begrepp för begränsat. fångarDet inte in alla flexibla arbetsformerär fram.växersom

Teknik -förutsättningar och attityder
Enligt tekniken inget hinderAPTA för distansarbete. Australien ligger långt framär när
det gäller teknik. finnsDet väl utbyggd infrastruktur och bra telekommunikation ien

världen.landet. Tillgången till mobiltelefon bland den högsta i Australien tillsam-är
med Kanada har världens billigaste uppkoppling till Internet.mans

ISDN introducerades 1983-1984. Anslutningskostnaden dock hög, och inteISDNär är
tillgängligt överallt. Analoga modem används fortfarande i hög utsträckning distans-av
arbetare.

År uppskattade1996 Australian ofBureau Statistics knappt miljoner 342,2att pro-
cent hushåll hade dator i hemmet. demAv inte hade dator 30 procent attsom uppgav
kostnaden för hög. främstDet högavlönadeär är har dator i hemmet.personer som

Trafik och miljö
Institute of Studies bedriverTransport forskning vilka trafik- och miljöeffekterom som
kan uppnås fler telependlar. Samtidigt försöker kartlägga vad det ärom man som
hindrar människor från telependla.att

5 Enligt statistikfrån Australian Statistics.Bureauof
55 AsiaPacificThe Telework Association.

13-1855567
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David Institute ofHensher, Studies,Transport arbetsgivarens attityder detärattuppger
hindret för distansarbete. handlar barriärer, rädslaDet huvudfråga istörsta Enetc.om

detta sammanhang arbetsorganisationen.är

Lagstiftning

Inledning
regelsystem för arbetsliv ochAustralien har sju olika och arbetsmarknad, nationelltett

de delstatema. Med tiden har nationella domstolsbeslut fåttfor ochett sexvar en av
varandra, alltjämt gäller sju olika uppsättningar regler. ILO-dessa signärmaatt men

grundlagsmässigaför överbrygga den nationella regeringenskonventioner används att
lagstiftningen upphävs den inte medbegränsningar. delstatligaDen överensstämmerom

den nationella.

individuella avtalAwards och
i Sverige förekommer inte. och allmännaFörhandlingar kollektivavtal Lönersomom
reglerats tvångsvis förlikning eller skilje-har i stället främstanställningsvillkor genom

kommissionema.delstatliga domstolarna ellerdom inför de

anställningsvillkor slå fast s.k. "awards"löne- ochKommissionen avgör attgenom
alltså förväntas göra. Lönebildningenformellt uppstått vilket densedan tvist setten

inte inblandade och kancentraliserad, eftersomblir på så starkt ärsätt parterna anpassa
efter lokala förhållanden.dessa minimivillkor

förreglerar rättigheter och skyldigheterliknas vid branschavtalaward kanEn ett som
olikafinns många olika awards förarbetsgivare och arbetstagare. Det typer av

förlikning harmed awards och centralbranscher och olika yrkesgrupper. Systemet
försöker minska det antalet awardskritiserats. regeringenlänge Den attstora genomnya

individuella avtal.gå tillövermer

WRA till individuellaThe Workplace Relationslagen Act 1996Den uppmuntrarnya
utgår från ingetavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Bestämmelserna i WRA att

produktiviteten. Based Work Interim Award från början mycketskall hindra Home var
detaljerad, enligt får anställningsvillkoren i arbetet endast regleras påWRA 20men
punkter. gäller olika ledigheter, anställning, arbetstid, lönesättning BådeDet typ etc.av
awards och individuella avtal upphäver lagstiftning.annan

Över har haft mycket detaljerad reglering i Australien, dethuvud taget man en men
pågår alla avtal med utgångspunkten inte något kanregleraöversyn att somen av
hindra produktiviteten.

Australian Public Service Home Based Work Interim Award 1994
Australian Public Service Based Work Interim Award gäller enbart denHome 1994
offentliga kraft i februari första isektorn. Awarden trädde i och den i sitt slag1994 var
världen. få formellt distansarbetar under awarden, vilket medDet är storpersoner som
sannolikhet beror på den mycket formaliserad och detaljerad.äratt
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Occupational Health Safetyand Act, Workers Compensation Act
The Occupational Health and Safety och TheAct 1991 Workers Compensation Act

omfattar distansarbetare.1987 Arbetsgivaren enligt lagen ansvarig föräven arbets-är
miljön oberoende arbetet utförs på kontoret eller i bostaden. Enligt awarden skallav om
hemarbetsplatsen åtminstone uppfylla de grundläggande kraven på god arbetsmiljö.en

Arbetsskadeförsäkring
Arbetsskadeförsäkringen gäller vid arbete i hemmet. det viktigt avtalaMenäven är att

i sinbostaden arbetstagaren har arbetsplats och under vilken tid arbetet utförs.om var

Riktlinjer
myndigheter tillåter distansarbete ofta informationsmaterialochFöretag utgersom om

beskrivs bl.a. rättigheter och skyldigheter för arbets-det i form riktlinjer etc.av
frågarespektive Vidare beskrivs vad gäller i utrustning ochgivare arbetstagare. som om

säkerhet och tillträde till arbetstagarens hemarbetsplats. Riktlin-arbetsmiljö i bostaden,
checklistor och frågeställningar viktiga uppmärk-jerna omfattar i regel äräven attsom
påbörjas.innan distansarbetesamma

Lokala avtal
Aven dessapå lokal nivå och på branschnivå distansarbete.finns avtalDet även om

ganska detaljerade.avtal i regelär

Program/projekt distansarbeteom

telependlingsprojektRTA:s
egentligen den enda offici-omfattande undersökning distansarbete, ochDen mest om

Authorityinitierades South Wales Roads and Trafficella, genomförts Newavsom
RTA.5°

distansarbete för produkti-första hand ville undersöka betydelsen1 man av resvanor,
ochvitet arbetstillfredsställelse, möjligheten minska föroreningaroch även attmen

trafikproblem. visar antalet minskade såväl med bil medRapporten att resor som
kollektivtrafik. medeltal minskade telependlamas med kollektivtrafik med drygtI resor

och antalet bilresor med90 25 procent.procent

produktiviteten ökar kvaliteten på vidVidare framkommer och arbetet blir bättreatt
distansarbete. Distansarbetaren kan strukturera sin arbetstid efter behov. Resultaten har

fortsätta distansarbete.motiverat deltagarna till medatt

ledde distansarbetet till de kvar på kontoret ökade sin kompetensDessutom att som var
i och med de utförde uppgifter normalt utfördes distansarbetaren. lärdeDeatt som av
sig arbetet besvara förfrågningar. hade också bättre tillgångDet.ex. attgenommer om
till utrustning och kontorslokaler distansarbetaren inte på kontoret.närgemensam var

56 tlexible opportunity. Findings. TeleworkingPilotTeleworking ProjectReport RTA 1993/94.a on-
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Telefonundersökning

juniI utfördes telefonundersökning1997 på uppdrag RTA tillämpningen av om av
distansarbete. Undersökningen omfattade 200 i South WalesNew år18överpersoner

arbetade hel- eller deltid. framgickDet dem5 distansarbetar regel-att procentsom av
bundet och det ibland.10 siffror gällerDessa enbart anställda. Vidaregöratt procent
kunde konstatera det finns medvetenhet distansarbete 60att stor procentman en om -

de tillfrågade kände till distansarbete. Hela påstod65 de skulle viljaprocent attav
distansarbeta det erbjöds arbetsgivaren.om av

OSDistansarbete under 2000
har handlingsplan med syfte minska trafiken under skallRTA OS 2000. Manatten

försöka få i Sidneymänniskorna arbeta hemma, och kommer rekommenderaatt attman
ledigt så längeskolorna OSatt ta varar.

undersökningInstitute of Transports
GGE gjordeGreenhouse Emissions undersökning bl.a. iGas 1994 en av resvanor

huvudstäderna i Australiens Undersökningen omfattade 1 200stater.sex av personer,
kvinnor. Institute of har sedan bearbetat materialet fåoch Transport för700 500män att

på frågor dessa:svar som

Är benägna distansarbeta ellerkvinnor eller arbeta kortare veckamän attmera0
de inte distansarbetarVilka hindren görär att0 som

inteSpelar formella någon roll for distansarbete ellerprogram0

resultaten framgår benägna arbeta i företag har formellaAv män är attatt mer som
distansarbete. Vidare framgår de tillfrågade tele-har6att procentprogram om av

inte funderat Påpendlat, medan knappt det. frågan varför90 göraprocent attens
telependlar helainte arbetsuppgifterna inte for73 attprocentman uppger passar

distansarbete.

Framtiden

flesta bedömer ökningen distansarbeteDe kommer måttlig. Vidareatt attav vara anser
det troligt awarden reglerar distansarbete inom den offentliga sektornattman som

kommer försvinna. flesta talat medDe det inte finns några driver påatt attanser som
distansarbete, inte heller jämför medMan USA, har lagen Clean Air Actstaten. som om
CAA, och bidrag tillEU telematikprojekt. heller teknikforetagen iIntestoragersom
Australien drivande, vilket de ofta i andra länder.är är

Många bedömer antalet egenföretagare och småföretagare kommer öka, liksomatt att
antalet telekontor. framtiden kommerI säkerligen etablera telekontor i mindreattman

där personalomsättningen lägre och kostnaden blir mindre. Informationen kanärorter
forrnaliseras via datorn, och kunderna får information snabbare, vilket kan bidra till

57 Design Flexible Scheduling:BaniersWork For Work Implications,and Gender Ann M. Brewer,
Institute Studies.of Transport
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personalminskningar på 20 blirNästa troligen fler arbetar hemma,procent. steg attca
för så småningom gå till bli uppdragstagare.att över att

finns bådeDet hos fackförbunden och på myndigheter de dåliga distans-atten oro
arbetena kommer bli fler och polariseringen ökar.att att

distansarbetaAtt i stället för pendla till arbetet kan, enligt Institute of Transport, bliatt
intressant i storstadsområden Sidney och Melbourne inte.som annars-

hindret för distansarbete finns i den traditionellaDet arbetsorganisationen; förstora att
distansarbete få genomslag måste arbetsorganisationenskall förändras. Enligt deett
flesta bedömare kommer detta lång tid.att ta

14-1855567
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Källor till bilaga 7

Danmark

Litteratur
potentielle udbredelse af hjemmebaseret telearbejde i Danmark.Analyse af den

ForskningsministeiietInternational A/S.Andersson 1997.Management
theand contractual situation of teleworkers in the member ofBlanpain, "LegalR: states

GeneralUnion." 1995.European report.
telearbejde.udviklende LO 1998.Det

hjemmearbejdspladser.ordele ulemper ved HKsDistancearbejde, F og
Arbejdsmiljösekretariat. 1996.

implications of teleworking." ConsolidatedsocialHuuthanen, TheP: report on
Unionin member of theHealth and safety issues the EuropeanTeleworking: states

2" Foundation.thedraft prepared for European 1996.
organisering."for jobindhold arbejdetsbetydning"Informationssamfundets og

Arbejdsministexiet. 1998.
fra konsensuskonferencenekspertoplaegSlutdokumenteller fjem."Naer omog

1997/3.Teknologirâdets 1997.majtelearbejde 1997.2-5 rapport
socialConsolidated theimplications of teleworking.socialPennings, "TheF: report on

of the Unionin the member Europeanposition of teleworkerssecurity states
Foundation. 1996.prepared for the European

uppdrag SCB.lägesrapport på NUTEK. 1997.distansarbeteStatistik 1997, avenom
Commission. DG XIII.Telework. Telework 1997. EuropeanStatus Europeanreport on

Relation Review.European Industrial 1996.Teleworking Europe. EIRRin
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Litteratur
of theand contractual teleworkers the memberBlanpain, Legal inR: situation states
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Frankrike

Litteratur
Telework.Status Commission,European European DG XIH-B. 1997.report on
Telework.Status Commission, DGEuropean European XIH-B. 1998.report on

Blanpain, Legal and contractual teleworkers. Foundation forR: Europeansituation
the of Living and Working Conditions.Improvement 1996.
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Pennings, F: Legal ana contractual teleworkers.situation European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions. 1996.

Huuthanen, LegalP: and contractual teleworkers.ofsituation European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions. 1996.

Distansarbete Frankrike. Utlandsrapporti Frankrike 9403. Sveriges Tekniska
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Norge
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Fjemarbeid, Arbeidsavtaler arbeidsrett. Nasj onale informasjonsnettverk NIN.og

1998.N1N 1998b.
"Faerre arbeidsreiser." Aftenposten juni21 1998.
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2TheTeleworking Handbook. edition. 1998.
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Ursula AnalyticaHuws,
Maggie Trade Union Congress.Dwyer,
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of Trade and Industry.Alan Smith, Department
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of LabourMinistryBranch, B.C.StandardsEmploymentTatchell,Mark



394

USA

Litteratur
Corbett, State of Arizona Telecommuting Program. 1996.
CWA: CWA Telecommunications Conference Collective Bargaining. Decemberon

1994.
McKenna Cuneo: "Telecommuting and Teleworking: the Legal Implications of the

Shift from Workplace Workspace". Smallto Business Bulletin. Hösten 1995.
Counting the New Mobile Workforce. US Department of Transportation. April 1997.

Webbplatser
1997 American Internet User Survey, FIND/SVP. http://www.f1ndsvp.c0m
The Americans with Disabilities Act of http://TheArc.org/faqs/adaqa.htrnl.1990.
Census Brief, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration,

Bureau of the Census.
http://www. gov/populati on/www/ ocdemo/workathome/wkhtabcensus .html1s ..Counting the New Mobile Workforce. U.S. Department of Transportation, Bureau of
Transportation Statistics. http://www.bts.gov/prograrns/btsprod/mobile.html.

The Information Highway: Just Because Were On Doesnt Mean We Know Where
Were Going, Patricia Mokhtarian, University of California Davis, Mars 1996.
http://www.the-commons.org/acces/articles/s-pmokht.htrn.

New national sharp rise telecommuting.reportssurvey
http://www.att.com/press/0797/970702.bsa.html#facts

Smart Valley SVI. http://www.svi.org
Telecommute America, California Style. http://www.svi.org/telework/surveu5.thml.
U.S. General Services Administration. http://www.gsa.gov

Intervjuer
Kathie Blankenship, Smart Valley Inc.
Scott Decker, Washington State University Energy Program
William Deming, Bureau of Labor Statistics
Jack Golodner, AFL-CIO
Gil Gordon, Gil Gordon Associates
Evelyn Gutierrez, County of Los Angeles
Angie Jarchow, Chula Vista California, Neighboorhood Telecenter
Patrick Hunt, Communications Workers of America CWA/AFL-CIO
Rick Johnson, Telecommuting Safety Health Beneñts Institute
Chris Kamel, Executive director of the Kentucky Science and Technology Council
Patricia L. Mokhtarian, Professor Dept. of Civil and Environmental Engineering

Inst. Of Transportation Studies, University of Cal. Davis
Jack Nilles, JALA International
Steve Pontell, La Jolla Institute
Roland Spånt, Arbetsmarknadsråd, Svenska Ambassaden i Washington D.C.
Jeffrey Wheeler, National Labor Relations Board
Åke Zetterrnark, SACO



395

Australien

Litteratur
Business. 1997.SmallWorkplaceofTeleworking. DepartmentGuide to

SeptemberAugust/Vol. No.Teleworking Report,PacificAsiaTheTelecommute.
997.l

March 1998.16,Sidney,BusinessCallArtikel centra.om
ofDepartmentDocument.Award, A ResourceWorkBased InterimAPS Home

Relations.Industrial
PilotTeleworkingRTAFindings.Reportflexible opportunity.Teleworking ona-

1993/94.Project
GenderandScheduling: BarriersWorkFlexibleWork DesignM:AnnBrewer,

Studies.of TransportInstituteImplications.

Webbplatser
Australia.Homework inandTeleworkResearch on

http://www.bs.ac.cowan.edu.au/te1ework.htm1.
1996,NovemberNewsletterFamilyandWork

http://www.wagov.au./doplar/w%26f/news/wfnews2.html.

Intervjuer
UnionServicesAustralianLizanne Benett,

UnionPublic SectorandCommunityOL0ghlin,Sally
Studies,of TransportInstituteHensher,David

SandraSwails,NoelPettitt,SandyOndra Bryant,Hosking,NgaireRobinson,Ian
RelationsWorkplaceofCheryl Price, DepartmentRabjohns,
StatisticsofAustralian BureauWardrop,TimJustine Jones,

Associates,andPagonisPagonis
Withers,JudithMcMahon,LyleaLorraine,PaulHayes,Bridgeford, SusanSamDr

Relations NSWIndustrialofDepartment
AuthorityTrafficandRoadsHorsburgh,RichardEdwards,Marie

WalesSouthNewWork CoverMcFarlane,David
AssociationTeleworkPacificAsiaTheHough,Nick
ManufacturesofChamberAustralianDavid Hargraves,



x
I

."§,-h§:..7

xanáçäms"

.tø..;iu.:ri
fåülägv.11

.



Statens offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning

Omstruktureringarochbeskattning.F 29. 1976årslag immunitetochprivilegieri vissaom. Tänderhelalivet fall- UD.översyn.en. ersättningssystemför vuxentandvård.nytt 30.Utlandsstyrkan.Fö.-
Välfardensgenusansikte.A. Detgäller livet.Stödochvårdtill barnoch.Män alltid Nivå- ochorganisationsspeciñka ungdomarmedpsykiskapassar problem. Bilaga.+

medexempelfrånhandeln.A. 32.Rättssäkerhet,vårdbehovprocesser ochsamhällsskyddvid
VårtV liv kön.Kärlek,ekonomiska och psykiatrisktvångsvård.som resurser
maktdiskurser.A. 33.Historia,ekonomiochforskning.
Ty makten din Mytenär detrationella Fem idrott.In.om rapporterom
arbetslivetochdetjämställdaSverige.A. 34.Företagaremedrestarbetsfönnåga.
ÖversynN rörelse-ochtillsynsreglerfor kollektiva 35.Förordningartillmiljöbalken.av Bilagor.M.+
försäkringar.Fi 36.Identifieringochidentiteti digitalamiljöer
Alkoholreklam.Marknadsföring alkoholdrycker Referatfrån hearingden12november1997.av en. -ochSystembolagetsprodukturval. IT-kommissionensrapport K.
Integritet Effektivitet- skattebrott.Fi. 37. framtidaDen arbetsskadeförsäkringen.S.-

10.Campusfor konst.U. 38 Vad får vi for pengarna Resultatstymingav-.Fristående. utbildningarmedstatligtillsyn statsbidragtill vissaorganisationerinomdetsociala. inomolikaområden.U. området.
älvdeklarationochkontrolluppgiñer 39. finsk-svenskaDet gränsälvssamarbetet.M.. förenkladeförfaranden.Fi. BROTTSOFFER- .13.Säkrarekemikaliehantering.Fö Vad hargjorts Vad börgöras Ju.

14.E-pengar näringsrättsligafrågor.F Läkemedelsinfonnation4l. föralla.-
15.Grönanyckeltal Indikatorerfor ekologisktett 42.Försvarsmaktsgemensamutbildningför-

hållbartsamhälle.M. framtidakrav.Fö.
åsikterNär blir handling. kunskapsöversiktEn 4 HurskallSverigemåbättreom .bemötande medfunktionshinder. första nationellafolkhälsomål.avpersoner stegetmot-17.Samordning digitalmarksändTV. Ku. 44.Ensamladvapenlagstiñning.av Ju.

18.En myndighet Fi.gräns 45.Sotningi framtiden.Fö.en-
19.IT ochregionalutveckling. 46.Ombuggningochandrahemligatvångsmedel.Ju.

120exempelfrånSverigeslän.K. 47.Bulvaneroch Ju.annat.
20.lT-kommisionenshearing infrastrukturen 48.Kontrolleradochifrågasattom

fördigitalamedier.Andrakammarsalen, intervjuermed medfunktionshinder.personer-Riksdagen1997-10-24.K. 49.Konsekvenser taxfreeforsäljningenavvecklasattav
2 Problemmedinbäddade inforZOOO-skiftet.system inomEU.K.. Hearinganordnad kommissionenlT i 50.De39 Läkemedelsutredningarav understegen.

samverkanmedlndustrilörbundetochStatskontoret 1900-taletoch underlagsmaterialtillannat
1997-11-14.K. Läkemedelivårdochhandel,SOU1998:28.
Försäkringsgaranti. 5. Vuxenutbildningochlivslångtlärande..garantisystemEtt för försäkringsersättningar.F Situationeninför ochunderförstaåretmed

23.Statenochexportñnansieringen.N. kunskapslyttet.U.
24.Fiskeriadministrationeni EU-perspektiv.ett 52.Utstationering arbetstagare.A.avÖversyn ñskeriadministrationen Östersjöregionen.Jo. 53.Ta påmöjligheternaiav m.m. N.vara
25. städer.Tre Enstorstadspolitikfor helalandet. HuroffensivIT-användningkanskapatillväxt

bilagor.4+ st for mindreföretag. rådslagEtt anordnatav
26.Frånhembränttill Mariakliniken. IT-kommissionenpåuppdrag Kommunikations-av

fakta ungdomarochsvartsprit.S. departementet,Närings-om ochhandelsdepartementet-
27.Nyaledningsreglerfor bankaktiebolagoch och Industriforbundet.

försäkringsbolag.Fi. Rotundan,Rosenbad1997-11-18.K.
28.Läkemedeli vårdochhandel.Om säker,flexibel 55.Demokratinsräckvidd.Dokumentationfrånen ett

ochsamordnadläkemedelsförsörjning. seminarium.Demokratiutredningensskriftserie.SB.



1998utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

Distansutbildningskommittén.DUKOM83.vid tjänsteresalevnadskostnaderför ökadeAvdrag56.
lärande.ochundervisningutbildning,distansPåFiarbete.ochtillfälligt

distansutbildning.U.KostnadseffektivDistansutbildningskommittén.DUKOM57.
Distansutbildningskommittén.DUKOM84.distansutbildningsprojektmedUtvärderingav

U.pådistans.utbildningFlexibellT-stöd.U.
Ommedhänderna. stormöten,85.Att röstaframtidsscenarier.nationalstaten.Fyraoch58.IT

Schweiz.SB.direktdemokratiiochfolkomröstningar6/98.K.IT-kommissionensrapport
rättsområdet.påUtvecklingssamarbete86.SverigeiRäddningstjänsten59.

Östeuropa.Ju.Skydda.Fö.Räddaoch- Fi.Premiepensionsmyndigheten.87.Hallandsåsen.M.Kring. Beredningsorganisationenoch88.DomarenSverige.Jo.Livsmedelstillsyni61.
arbetsfördelning.Ju.ochutbildningochkänslor.OmmedkunskaperKampanj62. - utveckling.regionsvändaGreppet89. att1997.M.Malåkommunkâmavfallsonrröstningeni en-

Söderhamnskommittén.N.frånRapportavslöjandenMotalaJournalistemasaffär igod63.En
lokalai detNedslagföre.90.Stegetskriftse-Demokratiutredningensetik.ochläsarnas

arbetet.Ju.brottsförebygganderie.SB.
ochkompetens-förnyelsekommunal9 Nyainformation.tillgänglig greppochBättre -mer . utveckling.In.2.N.Småföretagsdelegationensrapport

samverkan.ochsmåföretagGodaidéer92.förutsättningar... omtider,Nya65. nya
N.Småforetagsdelegationensrapport8/98.K.IT-kommissionensrapport

småföretag.tillKapitalförsörjning93.i skolan.U.funktionshindradeeleverFUNKIS- N.SmåföretagsdelegationensrapportSocialavgiftslagen.67.
Förslagskatalog.94.1998.M.kämavfallsområdetpåKunskapsläget68.

N.SmåföretagsdelegationensrapportpersonalinomLämplighetsprövning69. av naturvård.M.förskogsmarkskyddFörstärkt95.U. avochskolbarnomsorg.skolaförskoleverksamhet,
UD.Interimrapport.Riksbanken.Naziguldetoch96.lärandet.livslångaochdetSkolan,IT70. demokratiochbamOmmedborgaretillbarnGör97.ochUtbildningsdepartementetanordnadHearing av l900-talet.SB.underRosenbad1997-12-04,IT-kommissionen,

företags-reglerKonkurrenslagens98. om7/98.K.lT-kornmmissionensrapport
Bilaga.N.koncentration.+demokratisktkommunalarevisionen ettDen -. nationellaBetänkandefråndenacceptera99. sarn-In.kontrollinstrument.

rasism.In.Europaåretförordningskommittén motfinansförbund.Fi.Kommunala
. betänkandeBilagatilltagit slutnurasismenHar100.framtidaIntegration EttMångfaldOrganisationer -. församordningskommitténnationellafråndeninvandrarnastillstatsbidragförsystem

rasism.In.Europaåretmotm.fl.riksorganisationer In.
frånDokumentationmedborgarskapet.10 Detungapolisen.Ju.Styrningen74. av . seminarium.SB.ettDjurforsök.Jo.75. Dokumentationtid.iLekmannastyre102. experternasidrotts-stödtilllivet. StatensmotionförochIdrott76.

seminarium.SB.frånettorganisationer.In.friluftslivetsochrörelsen ochlagendomstolarna,individema.OmBemäktiga103.Småföretagsdelegationenssmåföretag.iKompetens77.
Sverige.SB.irättigheternaindividuelladeN.rapport

rehabiliteringsansvar.Arbetsgivarens104.Småföretags-framtiden.förRegelförenkling78. landsting.ochkommunerregleringenMinska105. avN.delegationensrapport
In.utveckling.regionaloch79.IT

ohälsoförsältringen.i106.Unga998.lunderhearingarfrånerfarenheter tre mars
utveckling.S.aktivitet ochTid för9/98.K.IT-komrnrnissionensrapport

A.Främjandelagen översyn.107. enBostadsrättsregister.Ju. -. Jo.Analysera108.SB. mera.statsflygplan,vissaAnvändningen m.m.av. semi-fråntvåRättsinformationochIT. Rapport109.regelsystemrefonneratFörsäkringsföreningar-ett
. IT-kommissionensrapportoch 1998.1996narierF1.

10/98.K.



Statens offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning

i 10.Makes dödsboforvaltarearvsrätt, ochdödförkla-
ring. Ju.

l l E-plikt. säkraAtt detelektroniskakulturarvet.U.
l 12.Resurserpå lika villkor U.
l I3. I GodTro. Samhälletochnyandligheten.
I 14.Svenskani EU. Hur kanfrämjakvalitetenpåde

svenskaEU-textema.SB.
115.Distansarbete.A.



1998utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

SocialdepartementetStatsrådsberedningen
livethelaTänderfrånDokumentation etträckvidd.Demokratins 2vuxentandvård.förersättningssystemnyttskriñserie.55Demokratiutredningensseminarium. - ochalkoholdryckerMarknadsföringAlkoholreklam. avochavslöjandenJournalisternasMotala.godaffär iEn 8produkturval.Systembolagets63skriñserie.Demokratiutredningensetik.läsarnas kimskapsöversikthandling.Enbliråsikter omNär81statsñygplan,vissaAnvändningen m.m.av 16funktionshinder.medbemötande personeravhänderna.Omstonnöten,medAtt rösta landet.helastorstadspolitikförstäder.EnTre85Schweiz.SB.direktdemokratiiochfolkomrösmingar
25bilagor.4underdemokrati + stochbarnOmmedborgaretillbarnGör

Mariakliniken.tillhembräntFrån971900-talet.
26svartsprit.ochungdomarfaktafrånDokumentation ett ommedborgarskapet.Det -unga flexibelsäker,handel.Omivärd ochLäkemedel en101seminarium.

28läkemedelsförsörjning.samordnadochfrånDokumentationtid.iLekemannastyreexperternas ochtill barnvårdStödochlivet.gällerDet102seminarium.ett 31+Bilaga.problem.psykiskaungdomarochlagendomstolarna,Omindividerna.Bemäktiga vidsamhällsskyddochvårdbehovRättssäkerhet,103Sverige.irättigheternaindividuellade
32tvångsvård.psykiatriskdepåkvalitetenfrämjakanHurSvenskani EU.

34restarbetsfonnåga.medFöretagare114svenskaEU-textema.
37arbetsskadeförsäkringen.framtidaDen

ResultatstymingJustitiedepartementet pengarnavi förfår avVad - socialadetinomorganisationervissatillstatsbidragBROTTSOFPER
8området.340görasVadbörgjortsVadhar 41alla.förLäkemedelsinformation44vapenlagstiñrting.samladEn bättremåSverigeskallHur46tvångsmedel.hemligaandraochbuggningOm 43folkhälsomål.nationellaförsta motsteget47ochBulvaner -annat. ifrågasattKontrolleradoch74polisen.Styrningenav 48funktionshinder.medmedintervjuer personerBostadsrättsregister.80 - underLäkemedelsutredningar39De stegen.rättsområdet.Utvecklingssamarbete tillunderlagsmaterialoch1900-talet annatÖsteuropa.86 501998:28.SOUhandel,ochLäkemedelivârdBEREDNINGSORGANISATIONENOCHDOMAREN 67Socialavgittslagen.88arbetsfördelning.ochutbildning- 104rehabiliteringsansvar.Arbetsgivarensbrottsförebyggandelokalai detNedslagföre.Steget ohälsotörsäkringen.iUnga90arbetet. 106utveckling.ochaktivitetTid fördödtörklaring.ochdödsboförvaltareMakesarvsrätt, 113nyandligheten.ochSamhälletGodTro.I1 10

KommunikationsdepartementetUtrikesdepartementet
regionalutveckling.ochITfalli vissaprivilegierochimmunitetårslag1976 om 19län.Sverigesfrånexempel12029Översyn.en- infrastrukturenhearingIT-kommisionens om96Interimrapport.Riksbanken.ochguldetNazi Andrakammarsalen,medier.digitalafor

2010-24.1997-RiksdagenFörsvarsdepartementet
ZOOO-skiñet.införinbäddademedProblem system3kemikaliehantering.1Säkrare ikommissionenITanordnadHearing av30Utlandsstyrkan. StatskontoretochIndustriförbundetmedsamverkanförutbildningFörsvarsmaktsgemensam 211-14.1997-142ñamtidakrav. miljöer.digitalaiidentitetochIdentifiering45framtiden.Sotningi 1997.novemberden12hearingfrånReferat en-SverigeiRäddningstjänsten 364/98.IT-kommissionensrapport59Skydda.ochRädda-



utredningar 1998offentligaStatens

förteckningSystematisk

eleveri skolan.66funktionshindradeFUNKIStaxfreeförsäljningenawecklasKonsekvenser attav -
Lämplighetsprövning personalinominom 49EU. av

69ochskolbamomsorg.förskoleverksamhet,skolalT-användningkanskapatillväxtHur offensiv
Distansutbildningskommittén.DUKOMrådslaganordnatför mindreföretag.Ett av

undervisningochlärande.utbildning,PådistansKommunikations-IT-kommissionenpå uppdragav
83distansutbildning.KostnadseffektivNärings-ochhandelsdepartementetdepartementet,

Distansutbildningskommittén.Rosenbad DUKOMIndustriförbundet.Rotundan, 1997-11-och
pådistans.84Flexibelutbildning54ra.

l lelektroniskakuturarvet. lE-plikt. säkradetAttframtidsscenarier.IT ochnationalstaten.Fyra
112lika villkorResurser6/98.5 8IT-kommissionensrapport

förutsättningar...Nya tider, nya Jordbruksdepartementet8/98.65IT-kommissionensrapport
livslångalärandet.Skolan,IT ochdet EU-perspektiv.Fiskeriadministrationeni ett

ÖversynochUtbildningsdepartementetHearinganordnad fiskeriadministrationen 24av m.m.av
IT-kommissionen,Rosenbad1997-12-04, Sverige.61Livsmedelstillsyni

70 75IT-kommmissionens 7/98.K. Djurförsök.rapport
108regionalutveckling. AnalyseraIT och mera.

från hearingarunder 1998.erfarenheter tre mars Arbetsmarknadsdepartementet9/98.80IT-kommmissionensrapport
två seminarieroch frånRättsinformation IT. Rapport genusansikte.3Välfärdens

10/98.109IT-kommissionensoch 1998.1996 rapport organisationsspecifikaalltid Nivå- ochMänpassar
4exempelfrånhandeln.medprocesserFinansdepartementet ochKärlek,ekonomiskaVårt liv kön. resursersom

1Omstruktureringarochbeskattning. maktdiskurser.5
Översyn för kollektivarörelse-ochtillsynsregler rationelladetdin MytenTy maktenärav om

7försäkringar. jämställdaSverige.6arbetslivetochdet
529 Utstationering arbetstagare.Effektivitet- skattebrott.Integritet- av
107kontrolluppgifter Framandelagenälvdeklarationoch översyn.en-

1512 Distansarbete.1förenkladeförfaranden.-
14näringsrättsligafrågor.E-pengar-

rdepartementetKultumyndighet 18Engräns en-
Försäkringsgaranti. marksänd 17Samordning digital TV.av

22försäkringsersättningar.garantisystemförEtt
hand elsdepartementetrings- ochNäochför bankaktiebolagledningsreglerNya

27försäkringsbolag. exportfmansieringen.23ochStaten
vidför ökadelevnadskostnaderAvdrag ansteresa Östersjöregionen.53möjligheternaipåTa varatillfälligt arbete.56och information.tillgängligochBättre mer72Kommunalafinansförbund. 64Småföretagsdelegationensrapport

82reformeratregelsystemFörsäkringsföreningar-ett i småföretag.Kompetens
87Premiepensionsmyndigheten. 77Småföretagsdelegationensrapport

för framtiden.RegelförenklingUtbildningsdepartementet 78Småföretagsdelegationensrapport
för konst10Campus regionsutveckling.vändaGreppet att en-medstatligtillsynutbildningarFristående Söderhamnskommittén.89frånRapport

områden.1 1inomolika ochsamverkan.idéer småföretagGoda om
lärande.Vuxenutbildningochlivslångt 92Småföretagsdelegationensrapport

åretmedinför ochunderförstaSituationen småföretag.Kapitalförsörjningtill
kunskapslyñet.5 l 93Småföretagsdelegationensrapport

Distansutbildningskommittén.DUKOM Förslagskatalog.
meddistansutbildningsprojektUtvärdering 94Småföretagsdelegationensav rapport

IT-stöd. 57



offentliga utredningarStatens 1998

Systematisk förteckning

Konkurrenslagensregler foretagskoncentration.om
Bilaga.98+

Inrikesdepartementet
Historia,ekonomioch forskning.
Fem idrott. 33rapporterom

kommunalaDen revisionen demokratisktett-
kontrollinstrument.71
OrganisationerMångfald Integration framtidaEtt-

for statsbidragtill invandrarnassystem
riksorganisationermjl.73
Idrott ochmotionför livet. Statensstödtill idrotts-
rörelsen friluñslivets organisationer.och 76

förnyelse kompetens-Nya kommunal ochgrepp-
utveckling.91

Betänkandefråndennationellasamordnings-acceptera
kommitténförEuropaåret rasism.99mot

rasismentagit slut Bilagatill betänkandefrånHar nu
dennationellasamordningskommitténför Europaåret
motrasism.100
Minskaregleringen ochlandsting.kommuner 105av

Miljödepartementet
Grönanyckeltal- Indikatorerfor ekologiskthållbartett
aamhälle.15
örordningartillmiljöbalken. Bilagor.35+

finsk-svenskagränsälvssamarbetet.39Det
KringHallandsåsen.60
Kampanj ochkänslor.medkunskaper Om
kämavfallsomröstningeniMalåkommun 621997.
Kunskapslägetpåkämavfallsorrtrâdet1998.68

skydd forFörstärkt skogsmark naturvård.95av









FORITZES
FFENTLIGA

PUBLIKATIONER


