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FÖRORD 
Frågor kring informationssamhället och vad det står för är ett 
ämne som i dag sysselsätter politiker, planerare, forskare och 
många andra. I den här skriften presenteras ett unikt forsk-
ningsexperiment kring en nyform av arbetsplats och arbetsor-
ganisation där informationsteknologin tagits i samhällsplane-
ringens tjänst. 

Projektet har mött ett mycket stort intresse såväl i Sve-
rige som utomlands. För TELDOK som finansierat rapporten 
i sin svenska version har det känts angeläget att kunna presente-
ra resultaten för sina läsare. En engelsk version för en interna-
tionell publik kommer att ges ut av Byggforskningsrådet. 

Stockholm i maj 1985 

Bertil Thorngren 
TELDOK 



PRESENTATION 
Grannskap 90-projektet har genomförts av en forskargrupp vid 
Nordiska institutet för samhällsplanering (Nordplan) beståen-
de av Mats-G Engström, Hilkka Paavonen och Bengt Sahlberg. 
Under planeringsfasen ingick även Kitty (Christina) Ljung-
berg i gruppen. I slutfasen har Thomas Hartmann medverkat 
vid sammanställning av kapitlet Abstracts. Hilkka Paavonen 
har utöver som forskare fungerat som föreståndare iden av pro-
jektet uppbyggda grannskapscentralen. Bengt Sahlberg har va-
rit huvudansvarig för projektet. 

Forskningsanslag har beviljats projektet av Riksban-
kens Jubileumsfond och Statens Råd för Byggnadsforskning 
(BFR). Framställningen av forskningsrapporten har finansie-
rats av Teldok. 

Genom ett generöst tillmötesgående från flera företag 
och organisationer som utan kostnader ställt inredning och ut-
rustning i grannskapscentralen till projektets förfogande samt 
därutöver svarat för vissa driftskostnader har fullskaleexperi-
mentet kunnat genomföras. Vårt tack går till Ericsson Infor-
mation Systems, LM Ericsson Telemateriel, Esselte System, 
Control Data, Facit, Televerket, NKR, IKEA, Ateljé Lyktan, 
Jämkonst, Forshaga, Stiftelsen Telgebostäder och Södertälje 
kommun. 

Vi vill också framföra vårt tack till de arbetsgivare 
som medverkat i projektet nämligen Astra, Paavonen Consul-
ting, SE-banken, Specialdatautrustning, Södertälje kommun 
och Televerket. 

Till sist vill vi tacka alla Er som arbetat i centralen för 
ett gott samarbete, med ett särskilt tack till Walter Paavonen för 
hans värdefulla aktiva insatser till gagn för projektet. Walter 
har tagit överföreståndarskapet i centralen efter 1 maj 1984 då 
forskningsexperimentet under Nordplans ledning avslutades. 
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Produktion och layout Hans Lindskog 
Teckningar Lisa Bauer och Kaianders Sempler 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
bid 

INLEDNING 8 
NY ARBETSORGANISATION 9 

Andra organisationsformer 
FORSKNINGSMETOD 17 
EXPERIMENTSITUATION 21 

Lokaliseringsort 
Tidplan och finansiering 
Lokaler 
Utrustning 
Deltagare 
Organisation 

ERFARENHETER 30 
Arbetsmiljö 
Social miljö 
Ekonomi 
Teknik 
Övrigt 
Kompletterande iakttagelser 

RINGVERKNINGAR 50 
VAD HÄNDE MED GRANNSKAPSCENTRALEN 52 
SLUTSATSER 54 

Idéer om fortsatt forskning 
APPENDIX 60 

/ Grannskapscentralens ekonomi 
II Extema aktiviteter 

BILAGOR 67 
/ Tio-projektet 
II Gram-projektet 
III Abstracts 

UTTERATUR OCH DOKUMENTATION 97 



INLEDNING 
Många blev minst sagt förskräckta när nyheten spred sig om byxor med 
blixtlås i gylfen. Med blixtlås kunde ju hela systemet slås ut samtidigt. 
Så var det inte med den rådande modellen med knappar. Idag, några de-
cennier senare, kan man lättast få se gylfknappar på museum. Och vad 
sägs om det kvinnliga prästyrkets snabba förvandling från hädelse till 
någonting nästan normalt. Eller om du-reformen som på några få år för-
passade pronominet Ni i singularis till historieböckerna. 

Det här är ju bara några exempel på hur snabbt mentala barriärer 
rivs i våra dagar. Och vi har förvisso stora omvälvningar framför oss un-
der återstoden av 1900-talet. 

En av framtidsprofeterna talar symboliskt om "the electronic cotta-
ge". Han målar upp följande bild. "Idag krävs det mod för att säga att vå-
ra största industrianläggningar och kontorsmastodonter redan i vår livs-
tid kommer att stå halvtomma, förvandlade till spöklika lagerlokaler el-
ler bostadskomplex. Och ändå är det just vad det nya produktionssättet 
möjliggör. En återgång till hemindustrin på en ny, högre och elektronisk 
bas och en renässans för hemmet som centralelement i samhället." 

Man frågar sig om den samhällsvetenskapliga forskningen hänger 
med i den här allt snabbare samhällsomdaningen och i så fall hur sådan 
forskning ser ut. När projektgruppen funderade på detta i slutet av 
70-talet i samband med att Riksbankens Jubileumsfond efterlyste forsk-
ningsidéer under rubriken "Människan och kommunikationsteknolo-
gin", kom vi till slutsatsen att samhällsvetenskaperna i ökad utsträck-
ning måste utnyttja experiment som metod — experiment som också lig-
ger före den utveckling man vill studera. 

Naturligtvis skall man då vara medveten om att experiment inom 
det samhällsvetenskapliga området har mycket begränsad likhet med 
naturvetenskapliga experiment. Att bryta loss en del ur ett samhälle och 
radikalt förändra denna del står delvis i strid med det etablerade samhäl-
lets uppbyggnad och värderingar. Naturen gör i motsvarande situation 
normalt betydligt mindre motstånd. Experimentmiljön kan då isoleras 
och resultaten utvärderas med större säkerhet eftersom man enklare 
kan hålla isär de oberoende och beroende variablerna i experimentet. I 
ett samhällsvetenskapligt experiment får man oftast vara tacksam för 
indikationer av olika slag. Det är viktigt att ha detta i minnet både för 
forskama och för läsarna av forskningsrapporterna. Det är t o m så att 
läsaren själv påverkar processen eftersom han eller hon i det långa lop-
pet mer eller mindre aktivt medverkar till att forskningsresultaten och 
tolkningen av dessa besannas eller falsifieras. 

Alltså, kära läsare, ingår du som en viktig del i vårt experiment 
framför allt om du fortsätter att läsa den här rapporten. 
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NY ARBETSORGANISATION 
Det experiment som vi skall redovisa i den här rapporten har syftat till 
att testa och utvärdera ett nytt sätt att geografiskt organisera arbete. 
Bakgrunden är bl a de problem som kan vara förknippade med långa ar-
betsresor och den utarmning av bostadsområden som avsaknad av ar-
betsplatser och service kan innebära. 

Några centrala begrepp i det sammanhanget är räckvidd och till-
gänglighet. Med räckvidd menar man ofta individens eller hushållets 
möjligheter att förflytta sig geografiskt. Räckvidden varierar av naturli-
ga skäl mellan olika individer och hushåll. Små barn har en väsentligt 
mindre räckvidd än vuxna, handikappade mindre räckvidd än icke han-
dikappade, personer utan körkort mindre räckvidd än personer med osv. 
Tillgänglighet kan i stort sett stå för den geografiska lokaliseringen och 
öppethållandet av olika verksamheter och nyttigheter som t ex arbets-
platser, service, kulturutbud och natur. 

Mycket förenklat beskriver begreppen räckvidd och tillgänglighet 
tillsammans de fysiska förutsättningarna för individen att tillfredsställa 
sina behov — inte att förväxla med ekonomiska eller andra grundläggan-
de förutsättningar som ryms inom ett mer omfattande livskvalité-
begrepp. 

Eftersom de stora avstånden mellan bostäder och arbetsplatser kan 
utgöra ett betydande problem för vissa grupper i samhället är räckvid-
den uppenbarligen inte tillräcklig. Tillgängligheten till en innehållsrik 
och trygg miljö i sovstäderna upplevs ofta också som otillfredsställande. 
Det här är på intet sätt några nyheter och samhällsplanerama har sökt 
lösningar på dessa problem i decennier bl a genom olika försök med 
samlokalisering av bostäder och arbetsplatser. 

Studier i bl a Sverige och Norge visar emellertid att fysisk samloka-
lisering av bostäder och arbetsplatser inte är detsamma som funktionell 
eller organisatorisk samlokalisering. Tvärtom har man kunnat konstate-
ra att lokalisering av större arbetsplatser eller filialer till bostadsområ-
den ofta lett till ett ökat resande och i vissa fall färre sysselsättningstill-
fällen för kvinnor. Eftersom rekryteringen av arbetskraft sker över hela 
regionen blir den centrala lokaliseringen i ett bestämt bostadsområde ur 
övriga områdens synvinkel en perifer lokalisering. Ofta är kolletivtrafi-
ken inte heller uppbyggd så att resor på tvären underlättas. I enbilshus-
håll kan normalt endast den ena förvärvsarbetande (ofta mannen) ut-
nyttja bilen för arbetsresorna, vilket minskar tillgängligheten till plats-
utbudet för den andra parten (ofta kvinnan). I dagens samhälle när både 
mannen och kvinnan förvärvsarbetar blir samlokalisering av boende 
och arbete än mer komplicerat. Att etablera filialer i ett större antal bo-
stadsområden är normalt heller inte möjligt för företag och myn-
digheter. 

Orsakerna till att intresset nu ånyo tagit fart när det gäller närman-
det mellan bostäder och arbetsplatser är bl a de nya möjligheter som 
man tror att tele- och datatekniken kan ge samt på skymtande dramati-
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ska förändringar framöver på arbetslivets område. I Grannskap 90-pro-
jektet har dessa tankegångar lett fram till ett experiment med en helt ny 
form av arbetsorganisation. Konceptet innebär att olika arbetsgivare 
hyr en eller flera arbetsplatser i en s k grannskapscentral för de anställ-
da som bor i området där centralen är belägen. De som arbetar i centra-
len har således sin arbetsgivare på distans och sköter sina kontakter med 
arbetsgivaren främst via olika typer av tele- och datatekniska hjälpme-
del. Grannskapscentralen skulle fylla en lucka i arbetslivets rumsliga or-
ganisation och bli ett av flera altemativ på arbetsmarknaden. En grann-
skapscentral kan också utöver distansarbetsplatser innehålla arbets-
platser för lokal service, nystartande av företag, beredskapsarbete, plats 
för utbildning samt handikapparbetsplatser. 
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Vad som skall betraktas som "distansarbete" har diskuterats myc-
ket såväl inom vårt projekt som inom andra angränsande projekt och 
bland intresserade av området i gemen. Vi har för vår del valt att med 
distansarbete mena följande 
• arbetet uföres i det grannskap där man bor 
• arbetsgivaren är lokaliserad till annan del av regionen eller annan 

region 
• huvuddelen av informationsutbytet i arbetet sker mellan arbetsplat-

sen i grannskapet och arbetgivarens arbetsplats 
• arbetsinnehållsmässigt tillhör och samarbetar man med en grupp el-

ler avdelning som är stationerad vid arbetsgivarens arbetsplats 
• kommunikationema mellan arbetsplatsema sker i huvudsak via tele, 

data och post och i mindre utsträckning genom direkta personkontak-
ter (face-to-face). 

Det här innebär att den "distansarbetande" är juridiskt kopplad till 
arbetsgivaren genom anställning och att han/hon är organisatoriskt 
kopplad till ett arbetslag vid "huvudarbetsplatsen". Så länge man har 
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mer informationsutbyte i arbetet med sina arbetskollegor och chefer på 
huvudarbetsplatsen än med personer i grannskapscentralen är man 
"distansarbetare". Även om flera personer från samma arbetsgivare ar-
betar i grannskapscentralen men utan inbördes kopplade arbetsuppgif-
ter dvs var och en har sin egen koppling med huvudarbetsplatsen, räk-
nas dessa som "distansarbetare". Skulle de däremot bilda en arbets-
gmpp med nära kopplade arbetsuppgifter betraktas de inte som 
distansarbetare utan som arbetande på en filial eller ett lokalkontor. 

Det senare gäller också i de fall arbetstagaren har som huvudsaklig 
uppgift att leverera tjänster i olika former till lokalsamhället. Anställda 
på lokala postkontor, lokala bankkontor, ICA- och Konsumbutiker, ben-
sinstationer etc tillhör således inte gmppen distansarbetare. Inte heller 
enmans- eller småföretagare som arbetar i huvudsak mot en uppdrags-
givare på distans är att betrakta som distansarbetande. 

Mot den här bakgrunden har vi formulerat några grundläggande 
frågeställningar för Grannskap 90-projektet. Dessa är: 
• Hur stort är behovet av arbetsmöjligheter i grannskapet? 
• Vilka samhällsekonomiska och företagsekonomiska motiv finns eller 

kommer att finnas för arbete på distans från bostadsorten? 
• Finns det redan, eller kommer det att finnas, tekniska fömtsättningar 

för ett ökat arbete i grannskapet genom arbete på distans? 
• Finns det nu eller i framtiden bättre organisatoriska, ekonomiska och 

sociala fömtsättningar för arbete i grannskapet på distans? 
• Vilka problem är förknippade med olika former av arbete på distans? 

De sista tre frågoma är intimt kopplade till forskningsexperimentet 
medan de första två frågorna är av mer allmän natur. Några månader in-
nan experimentet påbörjades publicerade projektgruppen en rapport 
(Grannskap 90, augusti 1982) som behandlar de två första frågorna uti-
från vad som presenterats i litteraturen. Den här rapporten ägnas såle-
des i huvudsak åt de tre sista frågeställningarna. (Se även bilaga 2.) 

Andra organisationsformer 
Det finns utöver grannskapscentralen andra organisationsformer som 
brukar gå under benämningen distansarbete eller fjärrarbete. I Sverige 
är t ex fjärrarbetscentralen SIGA välkänd. SIGA är en stiftelse med ar-
betsplatser i Gällivare och Kiruna. Här utförs olika arbetsuppgifter av 
kontorsservicekaraktär åt myndigheter och verk på distans. Personalen 
är anställd av stiftelsen. Uppdragen har under uppbyggnadsskedet varit 
"öronmärkta" dvs centrala myndigheter och verk har ålagts att förlägga 
vissa arbetsuppgifter till SIGA. I praktiken är SIGA jämförbar med vil-
ken annan servicebyrå som helst och skall också enligt direktiven efter 
uppbyggnadsfasen konkurrera fritt på marknaden. När så blir fallet 
kommer dess karaktär av distansarbetsplats mer eller mindre att 
upphöra. 
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I Sverige finns också sedan länge en kombination av fjärrarbetscen-
tral och traditionell servicebyrå i Kristineberg i Västerbotten. Boliden 
AB i Skellefteå beslöt för ett antal år sedan att skapa arbetstillfällen för 
familjemedlemmarna, främst fmama, till gruvarbetarna i Kristineberg. 
Vissa kontorsarbetsuppgifter lades då ut från huvudanläggningen i 
Skellefteå till en filial som benämndes Kristinebergs Stans. Även här 
kan man tala om en distansarbetsplats i så motto att sysselsättningsskäl 
låg bakom utflyttningen av arbetsuppgifter. I praktiken är skillnaden 
emellertid inte speciellt stor mellan Kristinebergs Stans och andra filia-
ler. Skillnaden ligger i att man här decentraliserat kontorsfunktioner och 
inte som normalt produktions- och i vissa fall försäljningsfunktioner, 
samt att filialen säljer tjänster även till andra uppdragsgivare. 

mlmWmtm aÈÊlÊmmÊmm mmmmm. ^ Ä « * f f i 3 (•• ^. i, ï&im&i mmmmmm •cfVl 

100 km S&m »••wSsfiS!?. 'SMSS 
mmm sass? i 

•»v_v,^ 

mmmmmmmm mmm iSSSSSäBSSiS 

mÊÊmm çî mmm «KSSS m Mmmmmmmm immm&-wmmmÊmm •w 

mmmm 
mm 
'•natSi mmm .JSS;«4«?. mmmm 

mÊÊÊm Wm mm^mMf& vîV. i_V 

^ ^ ^ M S:k^-v.v<S.Vifc.'.;:ï-isT Filial sasjs SSKfë O iil^^M Ö«»1>.{£1 

••s 

«•5»! .KVS 
52»^; 

^ 1 ^ ^ SK^SggS?^ W-S^i S « " ^ '••'ï 
•Sri 

mm 
i? 

•-•«vt'.iVKK'J, JW? WÊmmÊÊmmÊmm sm ^ ^ ^ a ^ i ^ ^ i 

mÊmmÊmmmÊmm •> SMm^^MS VJ.il« KSÎ J J î » SS^gM^S V J » 

^ ^ ^ » ^ ^ • ^ ^ v ^ y W ^ : : I S ^ «îSiîSS 

I Frankrike har franska televerket etablerat en f järrarbetscentral på 
Korsika. Personalen är anställd av televerket men kan sägas arbeta på 
distans visavi huvudkontoret i Paris. Centralen är i praktiken en filial 
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som utför vissa arbetsuppgifter av kontorsservicekaraktär. Skälet till att 
man sätter etiketten f järrarbetsplats på centralen är att man här har ut-
nyttjat tele- och datatekniken för decentralisering av arbetsuppgifter, 
alltså samma motiv, som när det gällde SIGA men med en annan organi-
sationsform. I SIGÄ-fallet svarar flera olika uppdragsgivare för arbets-
uppgifterna, på Korsika endast en. 
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Hemarbete bmkar ibland klassificeras som distansarbete. I Eng-
land startade för ett par decennier sedan ett företag under namnet F In-
temational. F stod urspmngligen för "freelance" men har nu enligt upp-
gift bytt betydelse till "fun". Företaget har successivt byggt ut sin verk-
samhet till flera andra europeiska länder. Antalet sysselsatta var för ett 
par år sedan närmare 1 000 bara i England. Själva företaget har dock en-
dast ett tiotal anställda. Det tar uppdrag från näringsliv och förvaltning 
som sedan läggs ut på underleverantörer som i princip är egna företaga-
re och arbetar hemma. Underleverantörema är spridda över hela Eng-
land och arbetar således på distans till uppdragsgivaren. Organisationen 
kan liknas vid ett nätverk. Skälen bakom den här organisationsformen 
tycks vara att det ofta är svårt att rekrytera den nödvändiga kompeten-
sen (främst programmering) lokalt på ett och samma ställe samt att lön-
samheten förväntas bli högre med detta kontraktsystem jämfört med di-
rekt anställning. 

Hemarbete under andra organisationsformer finns bl a inom de sto-
ra dataföretagen. Här tillåter man i viss utsträckning den anställde att 
arbeta hemma vid sin terminal dvs på distans till huvudarbetsplatsen. 
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Skillnaden jämfört med F Intemational är att de berörda personerna är 
anställda i den organisation som de arbetar för och dessutom endast ar-
betar hemma viss del av arbetstiden. 

Ytterligare en form av distansarbete utförs av bl a journalister och 
reportrar. De arbetar ofta ute på fältet men även hemma i bostaden och 
har i dessa fall tillgång till kommunikationsutmstning för att överföra 
aktuell information till redaktionen. Andra gmpper som arbetar direkt 
på marknaden t ex försäljningsfunktioner kan ofta fungera på likartat 
sätt. 

Det är uppenbart att variationerna på temat distansarbete är många. 
Arbetsplatsen kan var hemmet, ett enmanskontor, en grannskapscen-
tral, en fjärrarbetscentral, ett lokalkontor, en filial eller mobil arbets-
plats. Uppdragsformen kan vara anställning, uppdrag på kontrakt eller 
avtal med egen företagare. Formen för distansarbete bestäms i de olika 
fallen av motivet bakom valet av arbete på distans. 

Innan vi ger oss in i den konkreta beskrivningen av Grannskap 90-
projektet kan vi konstatera att om människoma blev förskräckta vid tan-
ken på blixtlås i gylfen eller kvinnliga präster så blev många minst lika 
förskräckta vid tanken på grannskapscentraler. 

Följande citat från ett förslag till motion till TCO:s kongress somma-
ren 1982 ger en föreställning om hur reaktionema kan bli när vi uppfat-
tar någonting som hotande. 

"I Nykvarn håller en s k grannskapscentral på att etableras... Orga-
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nisatoriskt är grannskapscentraler uppbyggda så att kommunen står för 
en kontorslokal där ett antal människor — förmodligen enbart kvinnor 
— arbetar åt olika uppdragsgivare. Arbetet kommer enbart att bestå i 
terminalarbete samt sortering. Inga möjligheter kommer att ges till 
dessa "anställda" att själva kunna påverka sin arbetssituation. Arbets-
uppgifterna blir oerhört enahanda och monotona. 

Några möjligheter att se den egna insatsens betydelse i det totala 
sammanhanget finns inte. Kvinnornas möjlighet till facklig aktivitet 
omintetgörs, intresset för den fackliga verksamheten sjunker och fac-
kets möjlighet att ta tillvara medlemmarnas intressen minskas. Inte 
minst viktigt är att möjlighetema till personlig utveckling och social ge-
menskap minskas drastiskt. Inflytande över arbetet är det inte tal om. 
Stor risk finns att arbetsgivaren försöker införa ackordsystem som byg-
ger på den faktiska tid som den anställde tillbringat vid terminalen och 
antalet nedslag/timme. 

Allt detta strider mot vad facket kämpat för i åratal. 
ST AB distriktet yrkar 
att TCO-distriktet verkar för ett stopp för grannskapscentraler." 
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FORSKNINGSMETOD 
Hittillsvarande forskning kring närmiljö och grannskap har i huvudsak 
inriktats på boendemiljön och det sociala samspelet eller bristen på sam-
spel inom olika typer av bostadsområden. Problematiken "arbete i när-
miljön" har behandlats sparsamt och i förbigående. 

Målsättningen med Grannskap 90-projektet har, som redan nämnts, 
varit att genom direkt experimentverksamhet och genom s k aktions-
forskning söka klarlägga och om möjligt mäta de möjligheter och hot 
som kombinationen distansarbete/ny informationsteknologi represente-
rar. Inriktningen mot ett fältexperiment i full skala har valts för att vidga 
möjlighetema till praktiska erfarenheter. Vidare har det upplevts som 
önskvärt att detta problemområde ges hög aktualitet. Experiment stäl-
ler därvid ofta högre krav på engagemang hos allmänhet, planerare och 
beslutsfattare samt kan skapa en förhöjd medvetandenivå om olika al-
ternativ i en kommande utveckling. 

Slutligen har det ansetts som värdefullt att forskningen ligger före 
en möjlig spontan utveckling på området — en utveckling där man utan 
forskning har mindre kunskap om hur hot och risker kan elimineras och 
möjligheter tas tillvara. 

Kunskapema kring samhällsvetenskaplig experimentforskning är 
emellertid begränsade både när det gäller organisation och genomföran-
de av fullskaleexperiment och i fråga om val av forskningsmetodik för 
uppföljning och utvärdering av experiment. Fullskaleexperiment ställer 
också, vilket vi fått erfara, höga krav på administrativa och organisato-
riska insatser samt på informationsinsatser visavi myndigheter, institu-
tioner, företag, forskare, privatpersoner, massmedia samt vetenskapliga 
och offentliga institutioner i andra länder. Det betyder att arbetsinsatser 
till betydande del måste ägnas åt sådant som ofta är mindre vanligt i 
"skrivbordsprojekt", nämligen information, demonstration och admi-
nistration eller vad man med ett samlande begrepp skulle kunna kalla 
science diction. Grannskap 90-projektet är således inte bara ett forsk-
ningsexperiment utan i hög grad också ett projekt med inriktning på dia-
log mellan forskare och samhälle. 

Det faktum att projektet i första hand är ett fullskaleförsök har i sto-
ra stycken styrt metodvalet när det gäller att beskriva experimentet och 
tolka utfallet. Både direkta och indirekta metoder har använts, byggda 
på intem dokumentation i grannskapscentralen såväl som registrering 
av omgivningens reaktioner. 

Med hänsyn till experimentets karaktär har metoder valts som när-
mast kan hänföras till etnologins och sociologins områden. Sålunda har 
direkt personlig medverkan i själva experimentet utgjort en huvudme-
tod för att skaffa kunskap. Genom att projektet har haft en person som 
under hela försöksperioden samtidigt arbetat i experimentanläggnin-
gen som förståndare, som forskare/observatör och som utredare har 
projektgmppen haft en unik möjlighet att följa experimentets olika fa-
ser inifrån. 
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Förståndaren har kontinuerligt fört dagbok över vad som förevarit 
både inom och utom centralens fyra väggar. Dagboksanteckningama 
omfattar information av mycket varierande slag alltifrån noteringar över 
deltagamas närvaro i centralen till uppgifter om socialt umgänge och 
personliga reaktioner på händelser i centralen. I egenskap av forskare 
och utredare på distans har föreståndaren även fungerat som försöks-
person. 

Deltagarna i projektet har också besvarat flera enkäter som bl a gällt 
deras arbete och fritid, samt fört tidbok över sin närvaro i centralen vid 
tidpunkter då föreståndaren inte varit närvarande (t ex kvällar, helger 
och semestrar). 

Deltagarna har vidare inför projektets avslutande i berättande form 
nedtecknat sina upplevelser av projektet. Berättelserna avser både så-
dant som är av mer konkret natur (synpunkter på teknisk utmstning, lo-
kalutformning etc) och av mjukare karaktär (t ex synpunkter på det soci-
ala samspelet och de egna attityderna till arbete i grannskapscentralen). 

Under projektets gång har kontinuerliga diskussioner och samtal 
förts mellan medlemmarna i projektgmppen och deltagama i experi-
mentet enskilt eller i gmpp. I projektets slutskede samlades samtliga 
deltagare till en arbetslunch i grannskapscentralen för att diskutera och 
summera intrycken av experimentet. Sammankomsten, som varade i två 
timmar, videofilmades. Filmen har därefter visats för deltagama och 
dess innehåll diskuterats. 

Som tidigare nämnts redovisade projektgmppen redan i augusti 
1982 en inventering av litteratur och rapporter med anknytning tiU det 
aktuella ämnesområdet. En uppföljning av senare litteratur och rappor-
ter har löpande skett under projektets gång. 

Gmppen har också kontinuerligt hållit kontakt med andra forskare 
med likartad intressesfär såväl via personliga kontakter (ofta vid besök 
på Nordplan eller i grannskapscentralen) som via telefon och brev. Inte 
minst kontaktema med utlandet har här varit värdefulla. 

Naturligtvis har mycket information insamlats vid kontakter med 
myndigheter, organisationer, företag och allmänhet utanför forskarvärl-
den. G 90-projektet har i det sammanhanget svarat för en omfattande 
visningsverksamhet av själva grannskapscentralen. Vid några tillfällen 
har också specialarrangemang anordnats bl a öppet-hus-dagar med de-
monstration av CAD/CAM-tekniken, videotex, teletex och utbildnings-
programmet Plato. Projektet har också presenterat sig med informa-
tionsskärmar och annat material på utställningar vilket skapat ytterliga-
re kontakter med näringsliv och allmänhet. 

Före och under försöksperioden har enkäter utsänts till invånarna 
och näringslivet i Nykvarn och Södertälje samt annonser införts i lokal-
pressen för att utröna intresset för projektidén i ett vidare perspektiv. 
Dessa initiativ i kombination med artiklar i dagspressen om projektet 
samt inslag i lokal- och riksradio samt TV har resulterat i ett stort antal 
spontana kontakter mellan omvärlden och projektet. Det gäller intres-
senter i själva Nykvarnscentralen men också kommuner, konsulter och 
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Information om projektet. Foto: Bengt Sahlbcr/; 

privatpersoner som varit intresserade av att själva starta liknande verk-
samhet. 

Projektgruppens medlemmar har här även varit flitigt verksamma 
som föredragshållare och som deltagare i konferenser och seminarier in-
om ämnesområdet. 

Slutligen skall nämnas att en rad utbildningsinstitutioner tagit upp 
projektet i sina studieprogram vilket resulterat i ett betydande antal 
uppsatser, seminarier, videoprogram o dyl som varit av stort värde för 
forskargruppen. 

Massmediabevakning, Foto: Bertil Jigcrt 
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Sammantaget är informationsunderlaget, trots projektets begräns-
ning i tid, storlek och resurser, omfattande med en ansenlig bredd och ett 
inte föraktfullt djup. Naturligtvis är det svårt att på ett objektivt och ut-
tömmande sätt återge hela detta material i en kortfattad forskningsrap-
port. Vissa delar av materialet är också genom sin personliga karaktär 
konfidentiellt. Det är dock vår förhoppning att vi har lyckats presentera 
en något så när objektiv bild av våra och deltagamas erfarenheter genom 
att utöver rent statistiska uppgifter så direkt som möjligt återge de syn-
punkter som vi fått från dem som deltagit i projektet. 

Det är självklart att vi med utgångspunkt från experimentet i Ny-
kvarn inte kan härleda slutgiltiga och generella kunskaper om arbete i 
grannskapscentraler. Ett experiment är alltid ett experiment. Det vet 
också de som deltar i experimentet och anpassar sig till denna vetskap 
såväl mentalt som på andra sätt. Eftersom några tidigare erfarenheter 
överhuvudtaget inte funnits på området kan man dock hoppas att expe-
rimentet har höjt kunskapsnivån ett stycke. Vi tycker oss också klart 
kunna iaktta att vissa av hypoteserna som formulerades inför experi-
mentet synes överensstämma relativt väl med verkligheten medan and-
ra visat sig sakna grund eller varit direkt felaktiga åtminstone i vårt 
försök. 

Under alla omständigheter måste våra resultat betraktas som frag-
ment av kunskap, inte som en färdig kunskapsbas. Experimentets störs-
ta förtjänst kanske har varit av pedagogisk natur och ligger i att det har 
väckt en intensiv debatt och startat en omfattande tankeverksamhet vil-
ket i sin tur skapar underlag för fortsatt forskning och för en initierad de-
batt inom detta, som vi ser det, för framtiden mycket centrala intresse-
område. 

"The only way to grasp and break out of such a reality is to perform 
radical experiments, for to ex-periment means literally to go outside li-
mits, to refuse accepted categories, to fight codification," (Ref. Olsson G. 
1984). 
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EXPERIMENTSITUATION 
I följande avsnitt presenteras bakgrundsinformation som speglar den 
miljö i vilken experimentet genomförts. 

Lokaliseringsort 
Experimentet förlades till Nykvarn ca 14 km från Södertälje och 50 km 
från Stockholm. 

STOCKHOLM 

O- c.--

EI.Ej 

NYKVARN 
' 

20 40 W h ^ 

Nykvarn representerar vad man bmkar kalla en satellitort eller 
sovstad till en storstad. 2/3 av de sysselsatta arbetspendlar från Nykvarn 
till i första hand Södertälje och i andra hand Stockholm. 

Befolkningen uppgår till ca 6 000 personer fördelade på drygt 2 000 
hushåll. Ca 1/3 av befolkningen är barn under 16 år. Förvärvsfrekvensen 
för befolkningen i Nykvarn ligger kring närmare 80 procent för männen 
och 45 procent för kvinnorna. 

Nykvarn speglar på sitt sätt den historiska utvecklingen av det sven-
ska samhället. På 1500-talet spelade den vattendrivna sågkvarnen en 
central roll i området. Under 1600-talet övertog jämbmket huvudrollen 
och på 1800-talet blir pappersbruket den dominerande verksamheten. 
Även 1900-talet uppvisar en tidstypisk utveckling med en befolknings-
expansion först under de senaste decennierna främst genom den krafti-
ga utbyggnaden av småhusområden runt de större centralorterna. 

Förutom Nykvarns allmänna förutsättningar som väl passade in i 
projektets uppläggning förelåg ytterligare två huvudskäl till valet av 
Nykvarn. Det ena skälet var att forskningsprojektet hade en av sina fors-
kare bosatt i Södertälje med god lokalkännedom, kontakter samt möjlig-
heter att förlägga sitt eget arbete till grannskapscentralen under experi-
mentperioden. 

Det andra skälet var att man i Nykvarn vid tidpunkten för projekt-
planeringen beslutat bygga en ny centrumanläggning med anslutande 
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bostäder. Projektledningen fick på så sätt i ett tidigt skede aktivt deltaga 
i arbetet med lokalernas utformning. 

Ett konstruktivt tillmötesgående från den kommunala bostadsstif-
telsen och kommunen bidrog också verksamt till projektets förverkli-
gande i Nykvarn. 

7/ 

>: 

T 
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Plats för experimentet. Foto:Bengt Sahlberg 

Tidplan och finansiering 
Planerna på att i experimentform studera arbetslivets organisation i det 
kommande informationsamhället tog form i början av år 1980. Följande 
textavsnitt ur en ansökan om forskningsmedel till Riksbankens Jubi-
leumsfond av den 13 mars 1980 belyser den tänkta inriktningen. "... för-
sök att närmare belysa i vilken utsträckning nya tekniker på tele/ra-
dio/data-området kan användas till att underlätta för arbetsmarknadens 
'eftersatta' gmpper att delta i arbetslivet och öka deras valmöjligheter i 
fråga om arbetsuppgifter. Det gäller såväl 'eftersatta' regioner och före-
tag som individer. Mycket talar för att marknadskrafterna på ett ofta ef-
fektivt sätt introducerar ny teknik där den ur marknadsmässiga aspek-
ter är mest 'lönsam'. Från samhällets sida föreligger ett behov av att även 
ta till vara möjligheterna att utifrån samhällsekonomiska och sociala ut-
gångspunkter nyttiggöra ny teknik. För att få ett mer konkret erfaren-
hetsunderlag av denna problematik planeras att i ett demonstrations-
projekt/fältförsök närmare studera olika tillämpningsmöjligheter avse-
ende aktuell teknik." 

Efter att i diskussionsform ha prövat olika idéer till distansarbets-
platser (både interregionala och inomregionala) beslöts att experimen-

22 



tet skulle avse en inomregional arbetsplats. Det fortsatta arbetet inrikta-
des på att etablera samverkan med företag, organisationer och myndig-
heter i Södertälje och Stockholm med intresse för deltagande i projektet. 
Ett stort antal arbetsgivare kontaktades. 

Vidare informerades lokalbefolkningen och samtliga hushåll i Ny-
kvarn fick sig tillsända en enkät som utformats med syftet att undersöka 
intresset för arbete i grannskapscentralen. En annons för projektet i den 
lokala tidningen Södertäljekuriren hade samma syfte. 

Parallellt med arbetet att rekrytera intressenter i form av arbetsgi-
vare och arbetstagare genomfördes ett omfattande kontaktarbete för att 
lösa finansieringen av själva experimentet. Forskningsanslaget från 
Riksbankens Jubileumsfond avsåg enbart forskningsinsatser. Övriga 
kostnader måste täckas på annat sätt. Kontakterna resulterade i att olika 
bidragsgivare kostnadsfritt ställde inredning och utrustning i lokalerna 
till projektets förfogande. Även driftskostnaderna täcktes på detta sätt. 

Den ursprungliga utformningen av lokalerna i centrumanläggning-
en avsåg affärslokaler. För att kunna användas som kontor blev det såle-
des nödvändigt att göra en del förändringar. Det gällde bl a fasader och 
ekonomiutrymmen. Ventilation och annan miljöutrustning måste också 
anpassas till det nya ändamålet. 
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Lokaler under byggnation. Foto: Bengt Sahlberg 

Lokalerna blev färdiga för inredning i augusti 1982. Innertak med 
belysning, innergolv, väggbeklädnader m m installerades fram till mit-
ten av september. Kontorsmöbler, skärmar, datautrustning, telefoner etc 
levererades under september och början av oktober. 

Första inflyttning av arbetstagare skedde i slutet av oktober och in-
vigningen av anläggningen med presskonferens avhölls den 1 november 
1982. 

Själva experimentet och forskningsarbetet i anläggningen pågick 
till den 1 maj 1984, således ett och ett halvt år. Efter den tidpunkten har 
anläggningen övertagits av Södertälje kommun med en i stort sett oför-
ändrad men något utbyggd verksamhet. 
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Grannskapscentralen är belägen i Nykvarns centrumanläggning. Cent-
rum består av en äldre del med dagligvambutiker, bibliotek, bank, post 
och kyrka. Den nya delen, som i huvudsak färdigställdes under 1982, in-
rymmer vårdcentral, apotek, försäkringskassa, garnbutik med kondito-
ri, färgaffär och ett Folkets Hus. Här ligger också grannskapscentralen. 
I direkt anslutning till centrum finns flerfamiljshus och radhus. Bebyg-
gelsen i Nykvarn består i övrigt till stora delar av enfamiljshus. 

I 
' 

•-

m in 
« i 

: 

Färdigt för inflyttning. Foto:BertaJigerl 

Grannskapscentralen ligger i gatuplanet med hörnläge. Lokalytan 
är 177 m2. Lokalen har utformats som ett kontorslandskap. Antalet ar-
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betsplatser är nio stycken. Dämtöver finns ett sammanträdesrum samt 
ett öppet mm i lokalens mitt för besökande, lunch- och kafferaster osv. 
Arbetsplatserna avskiljs med skärmar. 
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Interiör från grannskapscentralen. Foto:Lasse mghmd 

Utöver arbetsdelen innehåller lokalen en ekonomidel med kök, toa-
letter, städutrymmen, kappmm och förvaringsrum. I det senare har bl a 
kommunikationsutrustningen för dataterminalerna installerats. 

Utrustning 
Arbetsplatserna har försetts med den utrustning som arbetstagarna 
önskat för sitt arbete. Det gäller hjälpmedel av mer traditionell art som 
telefoner, bordsräknare och skrivmaskiner men också annan mer speci-
aliserad utmstning som nummerslagare/snabbvalstelefon, avancerade 
telefonsvarare, bildskärmsterminaler och skrivare. 

Vidare har gemensam utmstning installerats som t ex telefax, ko-
piator, mikrodator och dokumentförstörare. Av de sex externt kommuni-
cerande dataterminalerna har två varit uppkopplade med fast förbindel-
se till huvudarbetsgivarens centraldator medan övriga utgjorts av s k 
uppringda förbindelser med modem. I lokalen installerades i ett senare 
skede, efter ett antal fönsterkrossningar, även larm. 

Utöver den mer tekniska utrustningen har arbetsplatserna varit för-
sedda med höj- och sänkbara bord och stolar, låsbara skåp och lådor, ter-
minalbord, armaturer till skrivbord och terminaler m m. Innertaket har 
genom sin konstruktion skapat hög flexibilitet vid placeringen av takar-
maturer och ledningar till kontorsutrustningen. 

Andra inventarier i centralen är konferensbord för möten och kaffe-
pauser, textilier och gröna växter för trivsam arbetsmiljö, namnskyltar 
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på arbetsplatserna inklusive hyllor med information till besökare samt 
informationsskyltar såväl på fasaden som i entrén till centralen. Till 
centralen har knutits en gemensam postbox vid det lokala postkontoret 
i centrumanläggningen. 

Deltagare 
Totalt har 11 personer arbetat mer permanent i grannskapscentralen vid 
de nio arbetsplatser som stått till förfogande. De arbetsgivare som delta-
git är: SE-banken, Södertälje kommun. Specialdatautrustning AB, Tele-
verket, Paavonen Consulting AB, Astra och Nordplan. Telebild deltog 
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Deltagare i experimentet. Foto:PetherEngström 

under en kortare period i inledningsfasen. Ytterligare 5—6 personer har 
under kortare perioder utnyttjat centralen. Ett brett spektrum av arbets-
uppgifter har utförts i centralen. 

SE-banken utvecklade ett nytt bankkoncept som kom att benämnas 
Ekonomihörnan. Här byggde banken upp en lokal bankservice som i 
denna speciella form inte prövats tidigare. En rad tjänster inom de före-
tagsekonomiska och familjerättsliga områdena erbjöds hushållen, före-
tagen och organisationerna i Nykvarn. Traditionell bankverksamhet i 
form av rena penningtransaktioner var exkluderade. 

Bankmannen i centralen (man) delade sitt arbete mellan externa be-
sök hos kunder i området och mottagning av kunder i grannskapscentra-
len. Telefonkontakter och övrigt kontorsarbete svarade för resten av ar-
betsinnehållet. Den anställdes permanentbostad var belägen i Södertäl-
je och fritidshus i Nykvarn. 

Södertälje kommun belade två arbetsplatser i centralen varav en ut-
nyttjades för en handläggare från planeringskontoret (kvinna) och en för 
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beredskapsarbete (man + kvinna). Handläggarens arbetsuppgifter be-
stod i att upprätta befolkningsprognoser för kommunen i sin helhet samt 
för olika delar av kommunen. Här ingick vidare enkätbearbetningar 
som innefattade rådgivning, registrering och bearbetning av enkätsvar. 
En annan uppgift innebar uttag av befolkningsstatistik. Arbetet utför-
des med hjälp av en speciell datomtmstning pch med ett speciellt dator-
användarspråk. Handläggaren var bosatt i Östertälje. 

Beredskapsarbetamas uppgifter omfattade uppläggning av ett före-
tagsregister för näringslivskontoret i kommunen. I arbetet ingick även 
att "lära sig" den utmstning som registret lades upp på. En av bered-
skapsarbetarna genomförde dessutom andra administrativa uppgifter 
för näringslivskontorets räkning. (Bostadsort Nykvam och Södertälje.) 

Specialdatautrustning AB har haft två anställda (kvinnor) som arbe-
tat i grannskapscentralen. Arbetsuppgifterna har bestått av dataregist-
rering via terminal och bildskärm. De registrerade uppgiftema har sänts 
via telenätet till huvudarbetsplatsens centrala datorenhet. Registrerin-
gen har avsett bl a löneuppgifter och enkäter. Båda personema var bo-
satta i Nykvarn. 

Televerket kom in i försöket efter ett drygt halvår och hade en delta-
gare (man) i grannskapscentralen. Arbetet innebar i huvudsak lokal 
projektering och revidering av växeluppgifter. Materialet registrerades 
vid terminal ansluten till Televerkets datasystem (TAD). Arbetsuppgif-
tema ingick i Televerkets rationaliseringsåtgärder. Deltagarens bo-
stadsort var Nykvam. 

Paavonen Consulting AB är en konsultbyrå som startades ungefär 
samtidigt som grannskapscentralen kom till. Grundaren (man) anmälde 
intresse för att hyra en arbetsplats i centralen strax innan lokalerna blev 
tillgängliga. I det här fallet rör det sig således om en startarbetsplats för 
ett företag och inte en distansarbetsplats i traditionell bemärkelse. Före-
taget har under sin verksamhet i centralen arbetat som konsult åt ett 
flertal uppdragsgivare. Uppgifterna har legat inom områdena personal-
administrativa datasystem, personalbudgetsystem samt annan utred-
ningsverksamhet med huvudinriktning på ADB-tillämpningar. Deltaga-
rens bostadsort var Södertälje. 

Astra har haft en arbetsplats i centralen. I inledningsskedet delades 
denna av tre personer (två män och en kvinna) men en av dessa (kvinnan) 
fick redan strax efter starten nya arbetsuppgifter som inte gick att före-
na med deltagande i projektet. Astra har således i praktiken haft två del-
tagare i projektet. 

En av dessa är produktions- och materialplanerare. Arbetet innebär 
ansvar för att rätt produkter finns på lager i rätt tid och rätt mängd. Det 
inkluderar inköp av råvaror och förpackningsmaterial samt ansvar för 
förråds- och transportverksamheten. Konkreta arbetsmoment i centra-
len har varit upprättande av tillverknings- och förpackningsprogram, 
körplaner för förpackning, avbokning av rekvisitioner, saidojustering i 
samband med månadsskifte, uppläggning av nya artiklar samt prognos-
genomgång. 
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Arbetsuppgiftema för den andre deltagaren har bestått i systeme-
ring och programmering. Arbetet har utförts vid en terminal med fast 
förbindelse till Astras centaldatoranläggning i Södertälje. Deltagama 
var bosatta i Nykvam. 

Nordplan har haft en arbetsplats i centralen. Denna har samtidigt 
använts för den forskning som genomförts på plats under experimentpe-
rioden och för de uppgifter som varit förknippade med själva förestån-
darskapet i centralen. Forskningen har bl a omfattat dokumentation i 
dagboksform av händelser, problem, attityder m m under experiment-
perioden i centralen samt medverkan vid utarbetande och bearbetning 
av enkäter och intervjuundersökningar inom projektets ram. Vidare har 
uppföljning och sammanställning av aktuell litteratur, rapporter och ar-
tiklar ingått i arbetet. 

Föreståndarskapet innebar skötsel av grannskapscentralens admi-
nistration, organisation av en intensiv besöksverksamhet samt en om-
fattande information till massmedia, forskningsinstitutioner, intresseor-
ganisationer och andra extema intressenter. Deltagaren har även bistått 
Paavonen Consulting AB med administrativa tjänster samt ett annat 
konsultföretag med utredningstjänster. Deltagaren (kvinna) var bosatt i 
Södertälje. 

Organisation 
Samarbetet mellan projektet och i experimentet deltagande verksamhe-
ter har byggt på ett antal överenskommelser. Likaså har de som arbetat 
i centralen tillsammans utarbetat regler för verksamheten i olika kon-
kreta frågor. 

Överenskommelserna mellan projekt och företag har inneburit att 
• projektet håller med och ansvarar för lokaler och utmstning 
• projektet ställer inte några ekonomiska krav på deltagande företag 
• inga hinder föreligger för utträde ur projektet i de fall arbetsgivaren 

bedömer ett utträde som nödvändigt 
• projektet ställer inga speciella krav på närvaro av deltagama. Full fri-

het gäller i fråga om uppläggningen av arbetet efter individuella pre-
ferenser. 

Skälen till att deltagande i projektet getts mycket fria former har va-
rit en önskan att låta deltagarna pröva egna idéer och ta egna initiativ 
med syftet att få en så naturlig övergång och anpassning till den nya mil-
jön som möjligt. Det har inneburit såväl för- som nackdelar från forsk-
ningssynpunkt. 

Överenskommelserna mellan deltagarna har i hög utsträckning 
kommit till stånd utan projektledningens direkta medverkan. Även detta 
var avsiktligt för att ge utrymme till personligt engagemang från de del-
tagande. Från forskningssynpunkt har det också varit värdefullt att kun-
na studera på vilket sätt personer med olika arbetsgivare agerar för att 
skapa en fungerande organisation och miljö på en gemensam ny arbets-
plats. Det konkreta resultatet av deltagarnas överläggningar blev 
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• ordningsregler gällande blomstervattning, diskning, städning, rök-
ning, radiolyssnande, anskaffning av förbrukningsmaterial till ge-
mensam utmstning samt tystnadsplikt visavi utomstående 

• överenskommelse om gemensamt godkännande av eventuella nya 
deltagare i experimentet bl a för att undvika direkt konkurrerande 
verksamheter i samma lokal 

• beslut att arbetsskyddsfrågor handhas av huvudarbetsgivaren i varje 
enskilt fall. 
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ERFARENHETER 
Innan försöksverksamheten i Nykvarn startade diskuterades effekterna 
av grannskapsarbete intensivt på många håll. Forskargrappen presente-
rade ett antal hypoteser i skriften "Grannskap 90" från augusti 1982. 
Det s k "GRAM-projektet" redovisade en uppsättning frågeställningar 
i rapporten "Grannskapscentraler" samma år. Men även andra framför-
de olika uppfattningar däribland massmedia och fackliga organisa-
tioner. 

Det är givet att alla hypoteser och frågor inte har kunnat testas i för-
söket eftersom försöksperioden varit kort samtidigt som storleken på 
experimentet varit begränsad. 

I den fortsatta framställningen har hypoteserna och frågoma grup-
perats under några huvudmbriker. Dessa är arbetsmiljö, social miljö, 
ekonomi, teknik samt övrigt. Under varje huvudområde finns underrub-
riker för frågor som rör individen, företaget och samhället. 

För utvärdering av respektive hypotes eller fråga används i första 
hand mjukdata bestående av dagboksanteckningar från föreståndaren, 
enkätsvar från deltagarna, deltagamas egna berättelser samt innehållet 
i diskussioner mellan deltagarna och projektgmppen. 

Arbetsmiljö 
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Under mbriken arbetsmiljö ryms i detta fall mer än vad som normalt in-
går i begreppet. Här finns frågor om arbetsmiljön i själva centralen, den 
individuella uppläggningen av arbetet, men även den företagsmässiga 
organisationen av arbete i GC. (GC = grannskapscentral.) Hypoteser 
och frågor markeras med kursiv stil. 
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Individuella aspekter 
Arbetsformen ger möjligheteratt tidsmässigt organisera arbetet efter indivi-
duella behov dvs minska bundenheten till normalarbetsdagar 8—17. 

Alla deltagare har inte haft mandat att bestämma över sin arbetstid 
från dag till dag. Vid vissa tillfållen har dock, beroende på arbetets krav, 
samtliga kunnat göra det. 

Många Nykvamsbor understryker möjligheten att kunna arbeta i 
GC när man vill under både dag- och kvällstid. Några deltagare har ut-
nyttjat centralen även under helger. En av deltagama säger så här: 
"Tack vare att jag sluppit resorna har jag nu kunnat använda mer tid till 
effektivt arbete åt mitt företag. Jag har även arbetat mer övertid när det 
behövts, tack vare att jag ej behövt passa busstider, utan kunnat avsluta 
arbetet när det passar mig. Arbetstiden överhuvudtaget har jag kunnat 
bestämma själv." 

Ibland har man delvis förskjutit arbetstidema i GC för att kunna 
ställa upp för anhöriga under dagtid. 

De flesta deltagama har delat på sin arbetstid mellan den ordinarie 
arbetsplatsen och grannskapscentralen. I vissa fall har tvingande om-
ständigheter varit orsaken till detta. En deltagare: "Tyvärr har jag inte 
kunnat utnyttja grannskapscentralen till 100%. En del av mina arbets-
uppgifter är sekretessbelagda, och då har jag varit tvungen att åka till 
Södertälje." 

Anpassning av arbetstiden har även inneburit att man valt arbete i 
GC för att utföra vissa typer av arbetsuppgifter. En deltagare säger: "Ar-
betet som ensam planerare innebär, att man sitter som 'spindeln i nätet' 
i fråga om det mesta som rör sig. Alla springer och rycker i en 'stup i ett'. 
Jag kan då lägga vissa bestämda arbetsuppgifter åt sidan, då jag vet att 
min arbetsdag på grannskapscentralen blir mindre splittrad." 

En annan säger: "GC har för mig varit en oas och ett andningshål. 
Hit har man inte ringt och 'stört'. Visserligen har jag inte varit i GC så 
mycket som var tänkt från början men jag har fått väldigt mycket gjort 
när jag varit där." 

Arbetsformen leder till ökad styming och övervakning vilket minskar 
möjlighetema till medbestämmande och påverkan. 
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Den övervakning och kontroll som naturligt sker på en traditionell 
arbetplats (genom chefer, arbetskamrater, stämpelur m m) har inte före-
kommit i GC och inte heller ersatts med någon annan form av kontroll 
som t ex maskinell övervakning (registrering av antal nedslag på termi-
nal, tid som terminal varit uppkopplad och i arbete, eller andra liknande 
metoder). Kontrollen har i den mån den förekommit varit kopplad till ar-
betsresultatet som helhet. 

Arbetsformen kan leda till utarmning av arbetsuppgifter; befintliga 
funktioner kan delas i kvalificerade uppgifter som handhas centralt och ru-
tinuppgifter som décentraliseras. 

Experimentet har för deltagama inneburit att de antingen haft kvar 
sina tidigare uppgifter även i GC eller att de fått utökade arbetsuppgifter 
i GC där tillskottet har varit av kvalificerad art. För en deltagare har ar-
betsgivaren utvecklat en helt ny funktion med hög grad av självständig-
het, utåtriktad kontaktverksamhet och behov av initiativförmåga — en 
klar utvidgning av arbetsinnehållet. De ökade initiativ från deltagarna 
till medbestämmande som dokumenterats kan kanske förklaras av att 
varje arbetstagare i centralen av arbetsgivaren bedömts ha självständi-
ga arbetsuppgifter under eget ansvar. På något håll har självständighe-
ten och ansvaret t o m upplevts som betungande. 

Många har av praktiska skäl endast kunnat utföra vissa delar av sitt 
arbete i GC. Den egna arbetsfunktionen har då t ex inneburit att man 
"delar på pärmar" med andra funktioner på huvudarbetsplatsen. 

Vissa arbetsuppgifter har endast utförts i GC i de fall de tekniska 
fömtsättningama saknats på huvudarbetsplatsen. En deltagare kom-
menterar detta och de utvidgade arbetsuppgiftema på följande sätt: 
"Genom att det inte finns några terminaler alls på min arbetsplats i Sö-
dertälje har jag blivit något av dataexpert på kontoret. Detta har i sin tur 
lett till att jag blivit utsedd till förvaltningens datalärarhandledare, som 
innebär att arbetsgivaren givit mig utbildning i datalära och konsten att 
vara kursledare." 

Mycket talar för att arbete på distans snarare kan leda till att arbets-
innehållet blir mer mångfacetterat än utarmat. Man blir helt enkelt 
tvungen att klara fler olika arbetsmoment när 'specialisterna' inte finns 
tillhands. Det gäller såväl mer mtinbetonade som kvalificerade uppgif-
ter. Den som tidigare kunnat lämna bort utskriftsarbete till sekreteraren 
måste i vissa fall nu sköta utskriften själv. Den som tidigare haft möjlig-
het att kalla på 'experter' när utmstningen krånglat kan nu få söka lös-
ningar på problemet själv. 

Arbetsformen kan leda till minskad arbetsgemenskap och färre person-
kontakter. Man går miste om den informella kommunikation som är viktig 
för arbetstillfredsställelsen. 

GC har p g a sin flexiplace-karaktär skapat ett ökat antal personliga 
relationer för de flesta genom mötet med nya människor från andra före-
tag i GC och genom att man har den gamla arbetsplatsen kvar. 

Mängden personkontakter på huvudarbetsplatsen motsvaras dock 
inte av kontakterna i GC vilket har upplevts både positivt och negativt. 
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Å ena sidan bortfaller de återkommande och ibland störande kontakter-
na på huvudarbetsplatsen och därför har minskningen av personkontak-
ter upplevts som stimulerande för arbetet. A andra sidan kan just per-
sonkontakterna upplevas som stimulerande och då har GC:s fåtal arbe-
tande inte kunnat ge samma utbyte. Här några röster från GC: "I 
X-arbetet har man ständigt folk omkring sig, både kunder och kollegor, 
och jag trodde inledningsvis att jag kunde undvara kollegorna från X i 
utbyte mot de andra arbetstagarna i GC. Det har dock visat sig, att man 
behöver kollegor från det egna företaget för att kunna prata tjänst, fram-
för allt gäller det för oss inom X och andra liknande yrken, där sekretes-
sen lägger hinder i vägen för allt prat om arbetet med 'utomstående'." 

"Kontorslandskapsidén är bra med avskärmning som gör att man 
kan arbeta i lugn och ro men även känna att man har folk omkring sig. 
Vi som arbetat där har ju haft mat- och kafferaster ihop och det har varit 
mycket roligt att få nya arbetskamrater även om vi inte är från samma fö-
retag. Ändå har jag inte tappat kontakten med arbetskamraterna i Sö-
dertälje för vissa veckor har jag arbetat där." 

"Jag tycker att majoriteten av deltagare i Grannskap 90 har varit 
mycket trevlig och samvaron har varit mycket bättre än jag har tidigare 
erfarenheter av från vanliga arbetsplatser. Kanske är det som X säger 
att det är lättare att umgås med folk som man inte behöver konkurrera 
med. Det har varit nära till gemensamma samtalsämnen och det har va-
rit nära till 'skämt' och skoj när vi har träffats." 

"Speciellt positivt var stämningen på arbetsplatsen. Visst har det 
funnits irritationsmoment men det gör det på alla arbetsplatser. Det po-
sitiva som jag upplevde det var att ha möjlighet att egentligen byta jobb, 
dvs arbetskamrater, men ändå ha tryggheten med att ha det gamla arbe-
tet med sig. Alla på GC var experter på sin arbeten, och ingen egentligen 
beroende av just mig och jag inte av någon annan på GC. Jag tror aldrig 
jag har varit med om att kunna lära känna andra så snabbt som på GC. 
Jag inbillar mig att det har att göra med att var och en har sina arbets-
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uppgifter som man redan i princip kan och till detta kommer att vi var så 
få. Man behövde inte visa sig på styva linan med sina afbetsupgpifter 
och kunskaper utan kunde bjuda på sig själv och ta del av andra mycket 
snabbt." 

Karriär/befordringsmöjlighetema kan minska då den anställde inte 
har personliga, informella kontakter med överordnade. 

Experimentet har inte gett stöd för detta påstående. Genom experi-
mentet har några personer fått annorlunda arbetsuppgifter som snarare 
kan karaktäriseras som ett steg uppåt i karriären. En AMS-arbetare har 
också fått ett kvalificerat arbete genom sina insatser för ett av företagen 
iGC. 

Arbetsformen kan leda till en ensidig rekrytering av arbetstagare främst 
kvinnor med rutinarbeten. 

Denna hypotes har i Nykvarnsexpermimentet visat sig direkt felak-
tig. Fördelningen mellan män och kvinnor har varit jämn. De som an-
mält intresse för deltagande (men som inte getts tillfälle att delta) har 
främst varit män med kvalficerade arbetsuppgifter. Personer som tagit 
kontakt med projektet för att få information om idén för att själva kunna 
ta egna initiativ på andra håll i landet, har i flertalet fall också tillhört den 
senare gmppen. 

Företagsmässiga aspekter 
De rent företagsmässiga aspekterna på arbetsorganisation och arbets-
miljö i GC, bl a drivkrafter och motkrafter hos arbetsgivama att etablera 
sig i GC, har varit mer svårfångade än individperspektivet. Experimen-
tets uppläggning har inneburit att arbetsgivama deltagit utan direkta 
kostnader för hyra och utmstning. 

Incitamentet för deltagande har delvis varit en önskan att stödja 
forskningen på området. Men de har också funnit ett intresse av att prö-
va idén som sådan däribland nya tjänster och ny organisation. Detta in-
tresse har gällt såväl de kommersiella som sociala konsekvenserna av 
konceptet. Följande hypoteser har diskuterats. 

Arbetsformen skapar ökade rekryteringsmöjligheter och kan minska 
personalomsättningen iföretaget. 

Dessa påståenden har inte kunnat belysas i experimentet. Dock har 
företag som vi varit i kontakt med framfört nämnda faktorer som rele-
vanta drivkrafter för företag när det gäller att utnyttja distansarbetare. 
Det finns gott om exempel på distansarbete för programmerare och sys-
temerare. Företagen har då i vissa fall inte kunnat rekrytera dessa speci-
alister nära huvudkontoret. 

Våra enkäter i Nykvarn visar också att rekryteringsunderlag i form 
av informationsarbetare finns lokalt. Tidningsartiklar om GC har akti-
verat pendlare, studerande, arbetslösa och pendlingshindrade i Ny-
kvarn att höra sig för om anställning eller distansarbetsplats i GC. 

Arbetsformen kan innebära svårigheter för arbetsledningen att på dis-
tans leda och kontrollera arbetet. 

Enkäter i Nykvam, för att utröna intresset för distansarbete, resul-
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terade i kontakter med olika företag och myndigheter. I flera fall ansåg 
de anställda det möjligt att utföra sitt arbete på distans medan ledningen 
ansåg sig behöva den anställde inom syn- och hörhåll eller ansåg sig inte 
kunna ge den anställde i fråga förtroendet att arbeta på distans utan kon-
troll. På chefsnivån stötte vi på kommentaren att "tänk hur det skulle se 
ut på avdelningen om alla plötsligt ville jobba utanför arbetsplatsen". 
Dessa arbetsgivare tackade nej till experimentet. 

Vid rekryteringen av företag och myndigheter till försöket kom ock-
så följande fråga upp: "Hur ska vi veta att folk jobbar när vi inte ser 
dom". Ett företag ville ha stämpelur i GC för att kunna kontrollera närva-
ron. (Deltog ej i försöket.) 

Som tidigare nämnts fick deltagama i Nykvarn full frihet från kon-
troll visavi sina arbetsgivare. Några svårigheter att leda arbetet i GC har 
inte heller framförts av de arbetsgivare som deltog i experimentet. 

Organisationsformen kan försvaga lojaliteten medföretaget. 
Experimentet har inte gett några indikationer som skulle kunna tol-

kas som försvagad lojalitet med arbetsgivaren. Att vara på distans kan 
troligen i vissa fall förstärka lojaliteten med det egna företaget. Lojalitet 
med andra arbetande och företag i grannskapscentralen kan inte jämfö-
ras med lojaliteten med det egna företaget utan betraktas mera som be-
kantskap eller kamratskap mellan grannar. 

Genom att tillmötesgå personalens önskningar om decentralisering kan 
företaget tillgodoräkna sig goodwill-värden. 

Experimentformen i GC i sig har gett de inblandade företagen good-
will. Besökare har t ex blivit imponerade av att de anställda har så stor 
frihet och arbetar helt under eget ansvar i GC. En del av den goodwill 
som skapats har sannolikt också att göra med arbetsgivarnas öppenhet 
att deltaga i forskningen. 

Samhällsrelaterade aspekter 
Arbetsformen gör det möjligt att bereda pendlingshindrade arbete lokalt. 

Arbetsefterfrågan finns hos pendlingshindrade i Nykvam men det 
har av olika anledningar inte varit möjligt att bereda någon av dessa ar-
bete i grannskapscentralen. Bl a har det berott på brist på potentiella ar-
betsgivare. 

Arbetsformen försvårar det fackliga arbetet. 
I det fackliga arbetet kan det bli nödvändigt att anpassa organisatio-

nen till en mer decentraliserad arbetsplatsstmktur i det fall grannskaps-
centraler blir vanligt förekommande. I Nykvarn har effekten av att arbe-
ta på distans i ett par fall varit att deltagaren själv aktivt efterfrågat fack-
lig information. Var och en i centralen har i praktiken också blivit sitt 
eget skyddsombud vilket ökat deltagamas fackliga anknytning med 
ökad information som följd. 

Arbetsformen minskar samhällets sårbarhet bl a på tele- och dataområ-
det genom mindre arbetsenheter. 

De flesta är överens om att det finns behov av att minska samhällets 
sårbarhet. GC har i något fall utgjort ett altemativ när telekommunika-
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tionerna på huvudarbetsplatsen inte har fungerat. På datorsidan har de 
flesta arbetsplatserna i GC inte fungerat som självständiga enheter med 
egen datakraft. 

Arbetsformen leder till minskad rörlighet på arbetsmarknaden tillföljd 
av möjligheten att arbeta pä distans. 

Det har här inte varit möjligt att ur experimentsituationen dra några 
slutsatser i den ena eller andra riktningen. 

Social miljö 
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Under rubriken "Social miljö" har vi samlat hypoteser och frågor som 
rör de sociala konsekvenserna av grannskapsarbete för deltagarna och 
deras familjer utanför arbetet. Genom att cirka hälften av deltagarna 
pendlade från Södertälje till centralen i Nykvarn och samtliga deltagare 
delade upp arbetet i tiden mellan huvudarbetsplatsen och GC har expe-
rimentet gett begränsade möjligheter att utläsa tendenser när det gäller 
sociala konsekvenser av grannskapsarbete. Vissa iakttagelser kan dock 
redovisas liksom deltagarnas egna funderingar kring de aktuella 
frågorna. 

En hypotes som diskuterats är: Arbetsformen kan skapa förbättrade 
relationer mellan barn och vuxna, mellan vuxna i familjen och mellan män-
niskorna i grannslmpct. 

Under denna hypotes ryms frågor kring tryggare uppväxt för bar-
nen med vetskap om var föräldrarna arbetar, kännedom om föräldrarnas 
arbetsförhållanden osv. Vidare ingår frågor kring föräldrarnas möjlighe-
ter att hålla kontakt med daghem, skola och andra lokala institutioner. 
Ökad jämlikhet mellan könen både i fråga om arbetslivsdeltagande och 
arbete i hemmet har också nämnts som möjliga effekter av ett ökat arbe-
te i grannskapet. 
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Det är uppenbart att en arbetsplats nära bostaden kan underlätta 
lösningen av vissa familjerelaterade problem. Relationerna mellan för-
äldrar kan förbättras genom att man på mera jämlik basis kan samarbeta 
när det gäller både barnens skötsel och det praktiska arbetet i hemmet. 
Barnens vardagsliv kommer närmare föräldrarnas och dialogen blir kon-
tinuerlig. Under dagen uppkomna problem kan snabbt tas itu med vilket 
kan vara en viktig trygghetsfaktor för både barn och föräldrar. 

Några deltagare i GC har utnyttjat möjligheterna till att umgås med 
barnen mera. Det gäller främst papporna. Följande noteringar har 
gjorts. 

"X:s avsikt var att utnyttja denna möjlighet och han har gjort det i 
viss utsträckning. Mormor, som är gammal, är dagmamma åt dottern 
som inte kommer ut i tillräcklig utsträckning. Denna brist ville X avhjäl-
pa." 

" Y har varit hemma mycket för att passa barn när frun varit i skolan. 
Barnen har också varit på jobbet vid liknande situationer." 

"Z har på grund av kortare pendlingstider kunnat lämna dottern på 
dagis på morgnarna" (gjordes tidigare av mamman). 

En av de kvinnliga deltagarna uttrycker sin erfarenhet så här: "Jag 
arbetar kvällstid i Södertälje men här på grannskapscentralen har jag 
kunnat arbeta dagtid. Att arbeta eftermiddagar har passat mig bäst, då 
har jag kunnat sköta hemmet på förmiddagen och kunnat vara hemma 
på kvällarna med övriga familjen." 

Arbetsformett ger möjlighet att minska arbetspendlingen vilket uppfat-
tas som positivt av vissa förvärvsarbetande. 



Några Nykvamsbor poängterar fördelar från tids- och kostnadssyn-
punkt med att slippa pendla. Även ett par av Södertäljeborna har vunnit 
tidsmässigt när de pendlar till Nykvarn i stället för att åka till den ordina-
rie arbetsplatsen i Stockholmsregionen. Här ett par röster från Ny-
kvamsborna. 

"Jag bor i Nykvarn och det bästa av allt har varit att slippa alla tids-
ödande resor till Södertälje. Mina resor har tagit 1 1/2 timme per dag. 
Det är mycket eftersom jag arbetar bara halvtid." 

"Att slippa åka 8 mil med bil t ex, är ju ekonomiskt en stor fördel. 
Dessutom tjänar jag i restid 40 minuter. En timme med bil mot 20 minu-
ters promenad. 

"Det har verkligen varit förmånligt att få arbeta på hemorten och 
slippa bussresorna till Södertälje som tar cirka 11/2 timme per dag. Det 
har nu tagit för mig 10 minuter att gå till min arbetsplats." 

När det gäller mer övergripande samhälleliga konsekvenser av 
grannskapsarbete har det begränsade experimentet inte kunnat ge un-
derlag för några direkta slutsatser. En hypotes som dock delvis besan-
nats är: Olika slags samhällsservice och upplysningsverksamhet kan decen-
traliseras till GC och därigenom höja den lokala servicenivån. 

Mer än en kundserviceverksamhet i GC ansågs inte vara lämpligt 
från arbetsrosynpunkt i det öppna kontorslandskapet. 

Den etablerade verksamheten har emellertid utnyttjats flitigt lokalt 
och dessutom lett till att konkurrentverksamheter byggt ut sin lokala 
service i området. Nykvarn har under experimentet upplevt en väsent-
ligt högre servicenivå inom den aktuella branschen än andra orter av lik-
artad storlek och belägenhet. 

Invånare har under försöket frågat efter andra typer av service så-
som t ex energirådgivning och familjerådgivning. Pensionärer har frå-
gat om GC är avsett för dem. 

En annan hypotes är: Decentraliseringen av arbetsplatser kan leda till 
att vissa attraktiva förortsområden blir ännu attraktivare medan andra om-
råden utarmas ytterligare. 

Vissa faktorer talar för någon sanningshalt i denna hypotes. Prisni-
vån på lokaler och utmstning är sådan att de redan priviligierade och att-
raktiva på arbetsmarknaden kan förbehållas möjligheterna till decentra-
liserat arbete framför människor med mtinbetonade arbeten som kan 
vara mer utbytbara på arbetsmarknaden. De kommuner och andra in-
tressenter som visat intresse att starta liknande försök har i de flesta fall 
tillhört kategorin villaförorter och personer med kvalificerade arbeten. 

Ekonomi 

Individuella aspekter 
De direkta ekonomiska aspektema på arbete i grannskapet har mera säl-
lan tagits upp till diskussion av deltagama. Reskostnadema har endast 
i undantagsfall nämnts som någon tungt vägande post. Med länskortet 
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är kostnaderna av marginell betydelse för kollektivresenärerna. 
Restiden däremot har ansetts betungande i flera fall. Möjligheterna 

att genom inbesparad restid uträtta en del göromål som man annars 
skulle tvingas "köpa" har nämnts i sammanhanget. Möjlighet att arbeta 
mer genom minskad restid har också angetts som intressant inte minst 
för deltidsarbetande. 

Företagsmässiga aspekter 
De ekonomiska aspekterna är naturligen kopplade till företagens verk-
samhet och vardag. Här har också flera hypoteser framförts. Tyvärr till-
låter inte experimentet i Nykvarn några mer preciserade tolkningar på 
området men vissa aspekter har belysts. 

En eller flera arbetsplatser i GC kan för företaget ge lägre lokalkostna-
der. Vid brist på centralt belägna lokaler eller vid en önskan att décentralise-
ra verksamheten kan GC vara ett mer realistiskt alternativ än att etablera fi-
lialkontor. 

Hyreskostnaderna varierar kraftigt mellan nybyggda och äldre kon-
torslokaler. Dessutom varierar hyreskostnaderna beroende på läge. 

I projektet har de deltagande verksamheterna haft tillgång till loka-
lerna i GC kostnadsfritt under experimentperioden. De enskilda delta-
garna har i flertalet fall också haft kvar sin gamla arbetsplats. I en per-
manentsituation krävs sannolikt förändringar i lokaldispositionen för 
grannskapsarbetare. Nya former för finansiering av arbetsplatser kan li-
kaså bli aktuella. Äldre lokaler i en regions ytterområden bör kunna vara 
ekonomiskt intressanta. 

För serviceföretag och liknande verksamheter som önskar förbättra 
kontaktema med den lokala marknaden genom lokal representation blir 
givetvis en plats i GC väsentligt mycket billigare än en traditionell filial. 
Att samutnyttja en plats i GC för flera funktioner över tiden bör också 
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kunna vara intressant för en arbetsgivare även då respektive funktion 
har kvar sin ursprungliga kontorsplats. 

Orgayiisationsformen kan ge ett högt utnyttjande av avancerad kontors-
utrustninggenom att flera personer kan "flexa"på utrustningen under en 
större del av dygnet. 

Erfarenheterna från projektet visar att ett fritt samutnyttjande fun-
gerar väl för viss typ av utrustning och är svårare att organisera för an-
nan typ av utrustning. Kopieringsmaskin, telefax, dokumentförstörare 
och lokal dator har använts av flera deltagare. Sådan utrustning behöver 
också en viss beläggning för att bli ekonomiskt motiverbar. 

Specialinstallerade arbetsplatsbaserade terminaler med t ex fast 
förbindelse till arbetsgivarens stordator lämpar sig naturligtvis inte för 
kollektiv användning i bemärkelsen att flera företag utnyttjar samma 
anläggning. Dock kan flera personer från samma företag samutnyttja 
sådan utmstning vilket också skett i GC. 

Om alternativet vore att placera avancerad utrustning hemma hos de 
anställda skulle kostnaderna blir avsevärt högre. 

Arbetspendlingen tröttar ut de anställda så mycket att produktiviteten 
försämras. Omlokalisering av arbete till bostadsområden skulle innebära 
högre produktivitet och minskad frånvaro. 

Produktiviteten har förbättrats för flertalet enligt egna och arbets-
givarnas utsagor. Orsakerna till detta är dock svåra att klarlägga. Det 
har varit attraktivare att göra övertid i GC genom att arbetsplatsen lig-
ger så tillgänglig. Det känns inte betungande att jobba över när man 
själv får välja tidpunkten. Genom (X:s) övertid har företaget snabbare 
fått fram sina program och reducerat tidsödande och kostsamma felkör-
ningar i datorn. 

Frånvaron har inte kunnat kontrolleras. Vissa tecken tyder dock på 
att närheten till arbetsplatsen kan påverka frånvaron. X t ex har kommit 
till GC efter en halv dags sjukfrånvaro i stället för att vara hemma hela 
dagen. 

För ett par funktioner, dataregistrering och produktionsplanering, 
har mätningar gjorts av effektiviteten i arbetet. Dessa visar att effektivi-

40 



teten låg ca 10 procent högre för dataregistreringsfunktionema när de 
arbetade i GC jämfört med på huvudarbetsplatsen. Produktionsplane-
ringsfunktionen visade en ännu högre effektivitetsökning, ca 50 pro-
cent. För den senare funktionen innebar detta att en dags arbete i grann-
skapscentralen resulterade i att behovet av övertidsarbete som tidigare 
förelegat helt eliminerats. 

Det är inte möjligt att säkert avgöra orsakerna bakom dessa effekti-
vitetsvinster. Enligt deltagama själva är den lugnare arbetsmiljön san-
nolikt huvudförklaringen. 

Företagen kan utnyttja GC för att utöka sina marknader. 
Det finns mycket som talar för att företagen via GC lättare kan kom-

ma in på den lokala marknaden. Den lokala enheten i GC kan snabbt an-
passa sig efter förändringar i omgivningen men ändå ha tillgång till hu-
vudorganisationens större resurser. SE-bankens Ekonomihörna i Ny-
kvam gav ett ekonomiskt resultat väsentligt över budget. 

Samhällsaspekter 
Organisationsformen kan leda till mindre kostnader för samhållet bl a ifrå-
ga om energiförbrukning, väginvesteringar, kollektivtrafik,, miljöpåverkan 
och skatteavdrag för pendling. 

För att frågeställningen skall bli intressant i ett vidare perspektiv 
måste man tänka sig ett betydande antal centraler som påtagligt påver-
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kar individemas beteenden. Ett delvis nytt samhällssystem skulle bli 
fallet med allt vad det skulle innebära. Projektet har inte närmare be-
handlat detta mycket komplexa ämnesområde. 

Vid en första anblick känns hypotesen som helhet snarare rätt än fel. 
Vissa motverkande faktorer har dock nämnts i debatten t ex att underla-
get för kollektivtrafiken skulle minska och därmed intäktema vilket 
skulle leda till sämre service och i förlängningen resultera i att bilpend-
lingen ökar. Större efterfrågan på tjänster i ytterområdena kan också 
öka distributionsarbetet och därmed distributionstrafiken. 

Ytterligare några kostnadsslag har diskuterats i samband med pro-
jektet. Det gäller frågor kring barnomsorg och sociala nätverk. Man me-
nar bl a att flexibel förläggning av arbetstiden för föräldrar och dag-
hemspersonal kan innebära att fler bam kan få plats inom tillgängliga 
resurser, vilket medför minskade kostnader för varje bam och ökade 
skatteintäkter genom utökat förvärvsarbete. Man menar också att 
grannskapsarbete kan minska de sociala kostnaderna som förorsakas av 
anonymitet, isolering och utglesat socialt nätverk i bostadsområdena. 
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Individuella aspekter 
Tekniska frågor har i några fall tagits upp i deltagarnas berättelser. Det 
visar sig att umgänget med ny teknik uppfattas som positivt i GC. Här 
ett par uttalanden: 

"Jag tror att jag har vidgat mina kunskaper om mycket och mångt. 
Från att ha varit en nejsägare till tekniken har jag blivit delvis 'biten' av 
alla tekniska möjligheter jag har kommit i kontakt med här i centralen." 

"Grannskapscentralen har för min del betytt att jag fått en chans att 
känna på vad jag skulle kunna göra i fall jag hade en terminal på min ar-
betsplats i Södertälje. Jag har genom GC blivit av med en stor del av min 
respekt för terminaler." 
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Företagsaspekter 
Rent praktiskt kan konstateras att vissa tekniska problem med utmst-
ningen och kopplingen utåt uppstått under experimentet. Detta har i 
några fall stört arbetet. Det har dock framför allt varit fråga om inkör-
ningsproblem. Fasta förbindelser har fungerat bättre än uppringda men 
har samtidigt inneburit en begränsning eftersom uppkopplingar till and-
ra system inte kan göras. En grannskapscentral bör ju i så stor utsträck-
ning som möjligt vara försedd med flexibel utmstning. De uppringda 
förbindelserna har vid vissa tillfällen inte fungerat vilket naturligtvis är 
extra besvärande när man arbetar på distans. 

Samhällsaspekter 
Den teknikbaserade arbetsplatsen nära de anställdas hemmiljö har 
väckt nyfikenhet hos lokalbefolkningen. Attityderna har varierat. Några 
har sagt att sådan här utveckling vill vi inte ha eller detta angår inte mig. 
Andra har sagt att huvudsaken är att man slipper arbetsresorna och någ-
ra, de redan invigda i datoriseringens olika faser, har diskuterat möjlig-
hetema att starta eget i GC och arbeta på hemorten. Vid de öppet-hus-
arrangemang som projektet organiserat har intresset varit stort för den 
nya tekniken, inte minst bland ungdomar. 

Övrigt 
Vi avslutar med några personliga slutomdömen från deltagama. 

"Experimentet har för min del, i stort sett, endast varit av positiv 
art. I stort ser jag grannskapsidén som något att satsa på. Jag tror, att om 
bara åtskilliga fick pröva på det, så skulle säkert många fortsätta. Det 
finns ju massor med människor som pendlar dagligen betydligt längre 
än vad jag gör. Jag håller tummarna för en fortsättning." 

"Gemenskapen med alla andra arbetskamrater har varit från min si-
da sett mycket bra. Lokalema är ljusa och fina. Jag har trivts jättebra." 

"För att bättre lyckas med en GC, bör man eftersträva att fler perso-
ner från samma arbetsgivare arbetar där samt att de, som arbetar i GC, 
icke skall ha någon arbetsplats på annat ställe, utan vara hänvisade till 
enbart GC. Som jag inledningsvis nämnde, har det varit intressant och 
stimulerande att få chansen att deltaga i detta projekt." 

"Försöket Grannskapscentralen har för mig varit givande därför att 
det har givit mig ett altemativ till "startmiljö" utanför bostaden. För-
sökstiden har varit stimulerande på många olika sätt, bl a genom att få 
vara med i ett försök som ligger i linje med vad jag själv tror på." 

"Försöket med Grannskapscentralen i Nykvam är ett viktigt led i 
våra försök att anpassa beteende och arbetsorganisation så vi kan ta till 
vara de MÖJLIGHETER som ny teknik kan ge oss. Annars kommer lätt 
hela debatten att handla om eventuella HOT." 

Av deltagarna i projektet lämnade endast en sitt arbete i centralen i 
och med att forskningsexperimentet avslutades. Övriga deltagare fort-
satte under den huvudman som tog över centralen 1 maj 1984. 
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Kompletterande iakttagelser 
Som vi berättat tidigare har föreståndaren i centralen varit vår huvud-
sakliga observatör under experimentet. De löpande dagboksantecknin-
gar som föreståndaren fört är en unik källa till information. Utöver vad 
som redan framkommit, bl a genom de berättelser som deltagarna i ex-
perimentet lämnat till forskargmppen ges nedan en sammanfattande 
och kompletterande redovisning av innehållet i dagboksanteck-
ningarna. 

Arbetstider 
Först lämnas några uppgifter om de olika deltagarnas arbetstider i GC. 
Vi har då skilt på 1) den arbetstid som respektive deltagare ursprungli-
gen planerat att förlägga till GC 2) den tid som respektive deltagare var 
stationerad vid GC efter det att arbetsorganisationen funnit sina former 
3) den faktiska närvaron i GC när semester, sjukdom, tjänsteresor, kund-
besök, utbildning, militärtjänst, strejk m m frånräknats. Uppgifterna 
gör inte anspråk på fullständig exakthet, utan är ämnade att ge en bild 
av aktivitetsnivån vid de skilda arbetsplatserna i grannskapscentralen 
och i centralen som helhet. 

SE-bankens deltagare planerade från 
början att till 100 procent förlägga sitt arbete 
till GC. Så blev också fallet under den första 
tiden. Senare skedde en omdisponering så att 
arbetstiden delades mellan GC och huvudar-
betsplatsen. Under den senare delen av pe-
rioden förlades drygt 40 procent av tiden till 
GC. Den faktiska närvaron i arbetstid blev ca 
20 procent fördelad över veckan på i huvud-
sak två dagar. Arbetet innebar en stor del ex-
tern verksamhet med bl a kundbesök. 

Deltagaren från Södertälje kommun pla-
nerade en 30-procentig närvaro i GC. Av skil-
da anledningar kom den verkliga närvaron 
att stanna vid fem procent. Kommunen hade 
också två beredskapsarbetare i centralen un-
der delar av försöksperioden. I det ena fallet 
planerades en 100-procentig närvaro i GC 
och i det andra en 50-procentig närvaro. Det 
faktiska utfallet blev närmare 90 procent i det 
första fallet och drygt 50 procent i det andra. 
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Deltagarna från Specialdatautrustning 
arbetade halvtid i företaget och hade planerat 
att i stort sett förlägga hela denna tid till GC. 
Så blev inte fallet bl a beroende på sekre-
tessproblem. En tredjedel av arbetstiden för-
lades till GC. 

Astras två deltagare planerade att var för 
sig förlägga ca en dag i veckan till GC. I det 
ena fallet blev det så. I det andra fallet utnytt-
jades centralen endast för arbete på udda ti-
der, dvs kvällar och helger, mindre än fem 
procent av arbetstiden. 

Det nystartade konsultföretaget hade 
för avsikt att förlägga en halvtid till centra-
len, vilket i stora drag också blev fallet un-
der den första delen av försöksperioden. 
Under den senare delen förlades 75 pro-
cent av tiden till GC, vilket gav en faktisk 
närvaro på ca 50 procent. Konsultverksam-
het innebär i sig normalt en hel del externa 
kontakter utanför den egna arbetsplatsen. 
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Televerkets deltagare organiserade 
från började arbetstiden så att varannan 
vecka skulle förläggas till GC. Denna tid 
ökade till 75 procent under perioden, me-
dan den faktiska närvaron stannade vid 35 
procent. 

Nordplan slutligen planerade en 
100-procentig närvaro (av tre fjärdedels 
tjänst) för sin deltagare. Det verkliga utfal-
let blev 75 procent (av tre fjärdedels 
tjänst). 

Vi kan alltså konstatera att närvaron blev lägre än planerat. Orsaker-
na är många. Centralen kom bl a att utnyttjas mer flexibelt under kväl-
lar, helger, delar av dagar osv än väntat. Vissa tekniska problem med ut-
rustningen i GC tvingade framför allt i inledningsskedet deltagarna att 
i några fall förlägga sitt arbete till huvudarbetplatsen. I ett par fall ledde 
organisationsförändringar på huvudarbetsplatsen till delvis andra ar-
betsuppgifter för berörda deltagare än vad som urspmngligen var plane-
rat vilket minskade möjligheterna att arbeta i GC. Som tidigare nämnts 
har också sekretessproblemen krävt förläggning av vissa arbetsmoment 
till huvudarbetsplatsen. Även konjunktursvängningar har påverkat när-
varon i GC. Bl a tvingades ett deltagande företag att under perioden fri-
ställa 13 personer med samma typ av arbetsuppgifter som företagets 
deltagare i GC. De senare berördes i så motto att viss brist på arbetsupp-
gifter uppstod och att delar av återstående uppgifter var sekretess-
belagda. 

Social arbetsmiljö 
När det gäller närvaron kan några allmänna iakttagelser kring den soci-
ala situationen i GC noteras. Dagar då många av de deltagande samtidigt 
arbetat i centralen har upplevts som mer stimulerande än när få varit 
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närvarande. Det gäller såväl i fråga om tillfredsställelsen i själva arbetet 
som uppskattningen av umgänget under raster. I vissa fall har det dock 
ansetts värdefullt att inte så många arbetat i GC samtidigt. Orgelbunden 
men delvis samtidig närvaro (skilda tidsscheman) och flexibla arbetsti-
der överhuvud har för deltagare med mer regelbundna arbetsformer i-
bland upplevts som stressande. 

På en liten arbetsplats som GC har det också visat sig viktigt för triv-
seln att alla "finner varandra". Att skapa den rätta "andan" kräver att 
personema kan anpassa sig till ett nytt arbetslag och arbetssätt trots oli-
ka bakgmnd när det gäller företagskultur, fömtsättningar för distansar-
bete, syn på arbetsdisciplin, behov av umgänge osv. 

De deltagare som bott i Nykvam har varit mest positiva till arbete i 
grannskapscentralen vilket är naturligt eftersom de som pendlat till Ny-
kvam inte har kunnat tillgodogöra sig de fördelar som arbete i grannska-
pet innebär. Att ha familjen nära arbetsplatsen har upplevts som positivt 
men kan också i speciella fall innebära stömingar i arbetet. 

Trots att man inte arbetar för samma arbetsgivare har deltagama 
samarbetat kring bl a tekniska och kunskapsrelaterade frågor som rört 
utmstningen i centralen. Men även andra typer av samarbete har före-
kommit där deltagamas olika kompetenser har kompletterat varandra. 
Sådana arbetsrelaterade tjänster och gentjänster har upplevts som sti-
mulerande. 

En hel del mer praktiska former av samarbete har också utvecklats 
t ex att man hämtar post åt varandra, köper kontorsmateriel och svarar 
i varandras telefon. Kundrelationer mellan deltagare och banken har fö-
rekommit liksom privata affärer mellan deltagama. Allt detta inklusive 
gemensamma arrangemang som julluncher m m har skapat samhörig-
hetskänsla. 

Samtalsämnena på raster har mera varit av allmän och privat natur 
än av yrkesmässigt slag. Det har till viss del känts "befriande". Avsakna-
den av en yrkeshierarki i GC utesluter självklart inte att beteendemässi-
ga försök till rangordning kan förekomma. 

För att den sociala miljön skall fungera så bra som möjligt i en 
grannskapscentral där flertalet personer utgörs av 'pendlare' bör antalet 
personer som arbetar regelbundet i centralen inte gäma understiga tio 
stycken. Med regelbundet arbete menas då att huvuddelen av arbetsti-
den förläggs till centralen och att arbetstiden normalt infaller under dag-
tid på vardagar. Genom att tillräckligt många arbetar i centralen ökar 
fömtsättningama för att alla finner någon eller några som man trivs till-
sammans med. Med tio eller fler personer behöver den flexibilitet, som 
utgör en av fördelama med grannskapsarbete, inte bli störande eller 
stressande för dem som för tillfället inte utnyttjar flexmöjligheterna. I 
de fall två eller flera personer från samma arbetsgivare kan arbeta i 
grannskapscentralen är detta normalt en fördel. 
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Organisation 
Det är viktigt att kontakterna med huvudarbetsplatsen fungerar väl bå-
de när det gäller de formella och de informella kanalema. En kontinuer-
lig dialog bör föras mellan distansarbetaren och huvudarbetsplatsen ge-
nom besök (personkontakter) och via annan kommunikation. Det natur-
liga är också att viss arbetstid alltid förläggs till huvudarbetsplatsen så 
att de sociala relationerna där kan bibehållas intakta. 

Organistionen av distansarbete bör alltså vara noggrant intrimmad 
dvs alla berörda från förtagsledning över arbetsledning till arbetskamra-
ter skall vara informerade och införstådda i hur organisationen kommer 
att fungera. "Supportfunktioner' både när det gäller arbetsorganisation, 
tekniska frågor och sociala förhållanden bör diskuteras och etableras in-
nan omflyttningen sker. Arbetsuppgiftema bör också vara sådana att de 
på ett naturligt sätt bidrar till känslan av deltagande i den egna organisa-
tionens utveckling och stimulerar arbetsmotivationen. 

Både de sociala och organisatoriska aspektema på arbete i grann-
skapscentral är många gånger beroende av individuella förhållanden. 
Det gäller individens personliga läggning och arbetsfunktion såväl som 
det man numera bmkar kalla företagskulturen. 

Det behöver inte påpekas att valet av distansarbete som arbetsform 
skall göras av den och endast den som önskar arbeta på distans. Vidare 
är det självklart att en återgång till arbete på huvudarbetsplatsen måste 
kunna ske om och när så känns önskvärt. 

Fysisk arbetsmiljö 
När det gäller den fysiska arbetsmiljön är det viktigt att se till att loka-
lemas utformning anpassas till de verksamheter som skall använda loka-
lema. För vissa verksamhetsformer kan det krävas enskilda, låsbara 
mm beroende på t ex sårbarhets- eller sekretesskäl. För andra verksam-
hetsformer kan skärmar mnt arbetsplatsen vara tillräckligt och kanske 
t o m att föredra. 

En blandning av öppna arbetsplatser avgränsade med skärmar och 
arbetsplatser i separata rum bmkar benämnas kombikontor. Den kon-
torsformen synes även ha goda egenskaper från störningssynpunkt. Rö-
relser och buller skärmas av på ett funktionellt sätt. 

Bullrig utmstning bör placeras i isolerade eller väl avskärmade mm. 
Gemensam utmstning bör placeras så att stömingar vid användning i 
möjligaste mån undvikes. En genomarbetad schemaläggning bör vidare 
finnas för utmstning som används av flera personer och under längre 
stunder i sträck. 

Lokaler som innehåller mycket utmstning i form av terminaler, skri-
vare m m och som dessutom besöks av många människor kräver också 
speciellt noggrann städning. Damm i kombination med statisk elektrici-
tet är ofta besvärande för känsliga personer t ex allergiker. 
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Tekniska aspekter 
Det är naturligtvis av avgörande betydelse att den tekniska utmstnin-
gen fungerar utan avbrott och andra problem. Det gäller all utmstning 
men kanske framför allt den utmstning som används visavi omvärlden 
dvs kommunikationsutmstning av olika slag. Avbrott i kommunika-
tionema upplevs ofta som mer besvärande än ett fel i den lokala utmst-
ningen. Dessutom är flera personer normalt inblandade i kommunika-
tionsprocessen vilket gör att ett brott i en kommunikationslänk är svåra-
re att acceptera. 

De brister i teknisk funktion som idag kan finnas på huvudarbets-
platsen bör om möjligt undanröjas på distansarbetsplatsen. Distansar-
betsplatsen skall inte fungera sämre i tekniskt avseende ån huvudar-
betsplatsen, snarare bättre. Arbetet får med andra ord inte försvåras när 
man förlägger det på distans. 
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RINGVERKNINGAR 
Debatten i bl a massmedia pekar ofta på hur viktigt det är att den huma-
nistiska och samhällsvetenskapliga forskningen får resurser att kartläg-
ga vårt sätt att påverka och anpassa oss till den teknologiska utvecklin-
gen, men också att forskama ges tillfälle att analysera alternativa vägar. 
De flesta menar att teknologin i huvudsak utvecklas och tas i bmk utan 
att merparten av människorna inklusive politiker och planerare har nå-
gon möjlighet eller kunskap att aktivt vara med och påverka föränd-
ringsprocessen. T o m de ansvariga för datapolitiken i landet påpekar 
att man vet alldeles för lite för att kunna utforma någon sådan politik. 
Bristen på kunskap är alltså besvärande. 

Experimentet i Nykvam är det enda forskningsexperimentet i sitt 
slag i Sverige och har därför av naturliga skäl väckt ett stort intresse hos 
såväl politiker, planerare och forskare som allmänhet. Sättet som experi-
mentet har genomförts på innebär också att frågeställningama kring 
den nya teknikens samhällsomdanande konsekvenser aktualiserats på 
ett handgripligt sätt vilket gett debatten extra stor kraft och bredd. 

På utbildningsområdet har grannskapscentralen fått ett mycket 
starkt genomslag. Vid samtliga universitet i landet (och ofta vid flera in-
stitutioner), vid många högskolor, folkhögskolor, gymnasie- och yrkes-
skolor samt utbildningsförbund har grannskapscentralen behandlats i 
undervisningen, i uppsatser, i specialarbeten och i forskningen. 

Exempel på institutioner eller ämnen vid universitet och högskolor 
där grannskapscentralen behandlats i studieprogram, uppsatser m m 
är: arbetsmiljö, arbetsmarknadskunskap, företagsekonomi, psykologi, 
samhällskunskap, ADB, teleteknik, etnologi, juridik, arkitektur samt 
vidareutbildning för samhällsplanerare. Flera utbildningsförbund t ex 
Brevskolan, SIPU, Utbildningsradion, TBV och AMU har uppmärk-
sammat grannskapscentralen genom bl a kursmaterial, videoinspel-
ningar och studiebesök. 

Till detta skall läggas den allmänbildningseffekt som en för ett en-
skilt forskningsprojekt närmast osannolik massmediabevakning har in-
neburit. Ordet grannskapscentral fanns inte i svenska språket för några 
år sedan. Nu är det ett etablerat begrepp. 

Konkret har projektet också lett till att bl a ett antal kommuner har 
undersökt fömtsättningama att själva starta liknande anläggningar som 
i Nykvam. Och inte bara kommuner utan också länsstyrelser, regionala 
utvecklingsorgan, entreprenörer m fl har uppfattat det som allt viktiga-
re att nu närmare följa och dra nytta av utvecklingen. 

Utöver dessa mer storskaliga ringverkningar har orten Nykvam och 
omgivningen till dem som direkt berörts av experimenet upplevt en rad 
mer eller mindre påtagliga effekter av försöksverksamheten. Det rör sig 
bl a om förbättrad information om vad den teknologiska utvecklingen 
egentligen representerar och hur den kan utnyttjas men också mätbara 
effekter som ökad service för Nykvamsboma och ökade intäkter för det 
lokala näringslivet i Nykvam. 
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För de deltagande arbetsgivarna och deras personal har experimen-
tet också fått olika spin off-effekter. SE-banken har vidareutvecklat den 
modell som prövades i Nykvarn och etablerat liknande verksamhet i Sö-
dertälje. Deltagaren i Nykvarn har i viss utsträckning fått agera instruk-
tör för såväl kunder som annan personal inom banken. 

På motsvarande sätt har kommunens deltagare svarat för instruk-
tion i GC av andra kommunanställda. Detta har successivt utvecklats till 
direkta utbildningsinsatser på huvudarbetsplatsen. För de AMS-
arbetande i centralen har erfarenheterna därifrån gett möjligheter till 
nya och bättre arbeten. 

En vikarierande lärare i Nykvarn fick under en viss period tillfälle 
att utnyttja en "dataplats" i centralen. Han lärde sig därigenom det be-
fintliga systemet och säljer nu motsvarande utrustning åt det aktuella fö-
retaget. 

Den egna företagaren i centralen har bistått ett annat deltagande fö-
retag med utbildningsinsatser. 

Slutligen kan noteras att Södertälje kommun — bl a genom idéerna 
från Nykvarn — beslutat etablera ett företagar- och teknikcentrum i Sö-
dertälje, som invigdes i mars 1985. 
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VAD HÄNDE MED GRANNSKAPS-
CENTRALEN 
Själva forskningsexperimentet avslutades i från början avsedd tid under 
senvåren 1984. Men eftersom flera av intressentema ansåg att det åter-
stod en hel del saker att studera i samband med distansarbete kom det 
flera förslag om att fortsätta studiema i grannskapscentralen under i för-
sta hand ytterligare ett år. Efter diskussioner med i grannskapscentralen 
medverkande företag, med Södertälje kommun och med SAF:s Allmän-
na gmpp beslöt man att driva grannskapscentralen vidare. Följande för-
utsättningar gällde: 
• SAF:s Allmänna gmpp såg grannskapscentralen som en intressant 

del i det projekt om distansarbete som man genomförde med medel 
från Trygghetsrådet. 

• Varje medverkande företag skulle i fortsättningen betala en hyra på 
ca 20 000 kr för ett års verksamhet. Dessa medel skulle täcka större 
delen av de kostnader grannskapscentralen måste betala till hyresvär-
den för hyra, städning, värme, vatten och el. 

• Varje deltagande företag betalar sina egna kostnader för telefon och 
datakommunikation. 

En viktig förutsättning för fortsättningen var också att de företag 
som bidragit med utmstning och inredning av olika slag kvarstod som 
sponsorer samt att Södertälje kommun till en del subventionerade lokal-
kostnaderna. Dessa fömtsättningar uppfylldes. 

Den idé som låg till grund för förlängningen av Nykvamprojektet 
var dels att utnyttja grannskapscentralen för fortsatta experiment med 
distansarbete dels att pröva andra verksamheter i centralen som bl a yt-
terligare skulle kunna berika ortens service och kultumtbud. Här län 
bl a nämnas ett försök med kabelTV. Efter ansökan hos Sveriges Televi-
sion fick grannskapscentralen tillsammans med kommunen, Länstid-
ningen och Televerket tillstånd att driva ett kabel-TV-försök i Nykvarns 
centrala delar med grannskapscentralen som bas. 

En annan ny verksamhet är TELI som planerar att i grannskaps-
centralen utföra konstmktionsarbete för kretskort vid en CAD/CAM-
utmstning på distans till Nynäshamn. 

Tillsammans med de företag som redan tidigare fanns i grannskaps-
centralen och med nämnda utökningar fick grannskapscentralen som-
maren -84 följande sammansättning. 
AB Astra 
Södertälje kommun 
Östra Sörmlands sparbank 
Special Datautrustning AB 
Televerket 
Paavonen Consulting 
Teleindustrier AB 
Kabel-TV-försöket 
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Efter det att SE-banken flyttade sin verksamhet från Nykvarn till 
Södertälje övertog Östra Sörmlands sparbank 'bankhöman' och erbju-
der idag sina kunder ungefär samma tjänster som SE-banken gjorde ti-
digare. 

När detta skrives vintern 1985 är det inte helt klart vad som kommer 
att hända efter sommaren 1985. Olika idéer diskuteras. Intresset för 
grannskapscentralen som företeelse är fortfarande mycket stort såväl i 
Sverige som utomlands. 
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SLUTSATSER 
Vad finns det för fömtsättningar för en utveckling av grannskaps-
centraler? 

De problem och hot som många såg framför sig i samband med dis-
kussionema kring Grannskap 90-projektet har visat sig vara mindre än 
väntat men de institutionella och psykologiska hindren betydligt större 
än vi trott. Det är uppenbart att avsaknaden av organisatoriska och insti-
tutionella erfarenheter av distansarbete utgör en betydande barriär att 
komma över för framför allt chefer, beslutsfattare, fackföreningsfolk och 
andra som har ansvar för medarbetare i någon form. Men naturligtvis 
finns andra problem som måste lösas för att en grannskapscentral skall 
fungera på ett ur alla synvinklar positivt sätt. Betraktar vi först förhål-
landen som gäller distansarbete kan vi konstatera följande. 

Tekniskt sett finns inga väsentliga hinder för distansarbete. Snarare 
kommer tekniken i framtiden att bli mer "social" genom att man också 
kan se den man har kontakt med (videokommunikation). Vidare kom-
mer olika system att bli kompatibla i större utsträckning än idag dvs 
kommunikation kan ske oberoende av fabrikat på utmstningen. 

Även organisatoriskt talar erfarenheterna för att distansarbete kan 
fungera fullt tillfredsställande. Ett av huvudproblemen synes dock vara 
att organisera "pärmarna" på så sätt att man har tillgång till dessa obero-
ende av om man befinner sig på huvudarbetsplatsen eller i grannskaps-
centralen. Här kan den nya tekniken med bl a disketter minska proble-
men med dubbla arbetsplatser. Ett annat organisatoriskt problem i en 
grannskapscentral där flera verksamheter delar på samma kontorslokal 
är sekretessfrågan. Med en väl genomtänkt lokalutformning bör dock 
dessa problem till stora delar kunna undanröjas. 

De sociala aspektema på distansarbete är många och viktiga. Oron 
för isolering har dock som tidigare redovisats inte fått någon större nä-
ring i Nykvarn-experimentet. Det beror bl a på att samtliga deltagare 
"flexat" mellan huvudarbetsplatsen och grannskapscentralen. Även om 
de sociala problemen varit små i experimentet är det viktigt att vara vak-
sam på dessa frågor både i relationen till arbetskamratema på huvudar-
betsplatsen och arbetskamratema i grannskapscentralen. 

När det gäller de ekonomiska frågoma i samband med distansarbete 
är läget oklart på flera punkter. Privatekonomiskt kan arbete i grannska-
pet betyda lägre pendlingskostnader för framför allt den som kör bil till 
arbetet. Till detta skall läggas tidsvinsten som kan omräknas i pengar 
beroende på vad den inbesparade tiden används till t ex att man arbetar 
fler timmar, själv utför arbete privat som man annars skulle fått leja för 
osv. 

Samhällsekonomiskt är det troligt att distansarbete innebär en viss 
besparing genom mindre resursförbmkning och miljöpåverkan. Om 
dessutom vissa gmpper t ex barnfamiljer mår bättre av ökad närhet kan 
de sociala kostnadema sjunka. 
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Intresset från arbetsgivamas sida för distansarbete är naturligtvis i 
hög grad en fråga om ekonomi. Kan distansarbete bidraga till att verk-
samheten utvecklas positivt är altemativet intressant. Möjligheten att 
rekrytera arbetskraft inom bristyrken och att erbjuda efterfrågad miljö 
för de anställda, som kan leda till högre produktivitet, är ett par motiv 
för arbetsgivaren att engagera sig aktivt i frågan. 

När det gäller verksamheter utöver distansarbete som kan utnyttja 
en grannskapscentral blir situationen mer jämförbar med vad som redan 
finns av lokalt arbete. Ensamföretagare eller fåmansföretag t ex startar 
ofta sin verksamhet i bostaden eller annan lokal i grannskapet. Det finns 
mycket som talar för att en grannskapscentral utgör en lämplig startmil-
jö både sett ur teknisk, organisatorisk, social, ekonomisk och inte minst 
psykologisk synvinkel. På samma sätt som den enskilde individen behö-
ver en identitet, behöver det lilla företaget sin identitet. 

Detsamma kan sägas om lokal serviceverksamhet. Banker, försäk-
ringsbolag, servicebyråer m m torde genom etablering i grannskaps-
centraler kunna höja servicenivån lokalt samtidigt som den egna mark-
naden breddas och konkurrenskraften ökar. Grannskapscentralen synes 
här representera en god lösning på problemen att kombinera olika skal-
nivåer, det lilla och det stora. 

Även om mycket kan tala för grannskapscentralidén måste man vara 
medveten om att grannskapscentralen är en form av arbetsplats som in-
te uppstår spontant där behov föreligger. Det är snarare så att flera in-
tresserade krafter måste samverka för att få till stånd en gemensam ar-
betsplats. Intressentema i det här fallet kan vara enskilda individer, 
kommuner, fastighets- och utmstningsföretag, serviceföretag samt vis-
sa delar av den offentliga sektom. Praktiskt är det bästa sättet att få till 
stånd en fungerande grannskapscentral sannolikt att bygga upp en kär-
na av lokala serviceverksamheter och nystartande företag. Till denna 
kärna kan fogas arbetsplatser för olika former av distansarbete, 
utbildnings- och omskolningsarbetsplatser, handikapparbetsplatser 
m m. En sådan konstruktion kan samtidigt bli både stabil och flexibel. 

Vad finns det för mer makrobetonade samhällsförändringar som ta-
lar för en utveckling av grannskapscentralidén? Några tendenser som 
framhållits i litteraturen och debatten kan nämnas. 

Minskad arbetstid per sysselsatt i kombination med ökad förvärvs-
frekvens kan leda till ett växande intresse för grannskapsarbete. Såväl 
män som kvinnor förvärvsarbetar numera även när man har små barn. 
Med dagens samhällsstruktur och arbetstider är det många gånger före-
nat med betydande problem att kombinera förvärvsarbete och föräldra-
skap. Tidigare har man inom familjepolitiken talat om att avlasta föräld-
rarna och om föräldramas rätt till sina bam. Diskussionen börjar nu 
svänga mot att barnen skall ha rätt till sina föräldrar och att föräldrar be-
höver stöd för att kunna bära sitt ansvar både som förälder och förvärvs-
arbetande. Ett sådant stöd skulle kunna var förbättrade möjligheter att 
arbeta i grannskapet. 
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En annan tendens i dagens samhälle är ett ökat egenföretagande of-
ta i kombination med ett ökat mångsyssleri och en tillväxt av den infor-
mella ekonomin. Delvis kan detta vara en reaktion mot den alltmer cen-
traliserade och hierarkiska samhällsstrukturen. Framtidsbedömare 
börjar se det framtida företagandet som ett nätverk eller om man så vill 
en konfederation av småföretagare. Nätverken möjliggör för de medver-
kande att snabbt och effektivt skaffa och välja ut den information som 
man behöver för sin utveckling — information både från mikronivån (lo-
kalsamhället) och makronivån (den globala informationsdjungeln). De 
redan etablerade datakonferenssystemen är kanske embryon som pekar 
i den riktningen. 

Även om det rent teoretiskt finns en ganska stor potential för grann-
skapsarbete är detta naturligtvis inte detsamma som att grannskapsar-
bete kommer att bli vanligt i framtiden. De faktorer som bestämmer ut-
vecklingen är till stor del av institutionell och psykologisk karaktär. 

Det är inte särskilt troligt att grannskapscentraler skulle växa upp 
bara för att ett stort antal enskilda individer upplever grannskapsarbete 
som en bra lösning på sin livssituation vid en viss tidpunkt. Precis som 
med andra samhälleliga nyttigheter som t ex kollektivtrafik, sjukvård, 
utbildning och barnomsorg krävs en institutionell förankring. Vi vet alla 
att utan den närmare 70-procentiga subventioneringen via skattsedeln 
av kollektivtrafiken i t ex Stockholm skulle kollektivresandet inte vara 
tillnärmelsevis så stort som det är idag. 

Den hittillsvarande politiken i Sverige innebär genom låga kollek-
tivtrafiktaxor, reseavdragsbestämmelser vid arbetsresor, gynnsamma 
regler för tjänstebil, hårda regler mot avdrag för arbetsrum i bostaden 
osv att distansarbete är mindre ekonomiskt attraktivt. Skulle motsva-
rande subventioner som idag bestås trafiksektom ges till alla dem som 
stannar och arbetar i grannskapet blir situationen naturligtvis radikalt 
förändrad. Motivet för politikerna skulle kunna vara att minska energi-
förbrukningen, minska slitage på vägar och transportmedel, minska 
miljöpåverkan, minska behovet av parkeringsutrymmen i tätortemas 
centrala delar, öka tryggheten för barnfamiljerna, förbättra arbetsmark-
naden för de handikappade m m. 

Sannolikheten för grannskapsarbete är således i hög grad en fråga 
om vad man lägger in i begreppet livskvalitet och hur mycket man är be-
redd att satsa på ökade valmöjligheter och individemas eget omdöme. 

Den statistiska potentialen för grannskapsarbete kan beräknas ge-
nom en analys av vilka arbetsfunktioner som är möjliga att utföra helt el-
ler delvis på distans och vilka förvärvsarbetande eller potentiellt för-
värvsarbetande som har långt till arbetet. Vad som skall betecknas som 
"långt" måste avgöras från fall till fall. 

En stor del av dagens arbetsuppgifter kan av förklarliga skäl inte ut-
föras på distans. Uppskattningsvis 4/5 av allt arbete kräver fysisk närva-
ro på huvudarbetsplatsen om man med huvudarbetsplats då även inbe-
griper transportmedel, entreprenörmaskiner, byggarbetsplatser o dyl. 

Av resterande 20 procent möjliga distansarbetsfunktioner beräknas 
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länstidninsen 

i storleksordningen 1/5 ha så långa pendlingsavstånd mellan bostad och 
arbete att de kan tänkas vara intresserade av grannskapsarbete. Det ger 
en "teknisk" potential kring 4—5 procent av den samlade arbetsstyrkan 
i landet. 

Innan det verkliga behovet av grannskapsarbete kan bestämmas 
måste dock den "tekniska" potentialen vägas mot den "sociala" potenti-
alen. Den i sin tur är starkt beroende av de fömtsättningar som samhäl-
let erbjuder enligt vårt tidigare resonemang. 

Till detta skall läggas hur underlaget för grannskapsarbete kan 
komma att se ut om ett antal år. Vi vet att antalet arbetsfunktioner som 
arbetar med informationshantering hittills stadigt har ökat, vilket har in-

neburit en ökad "teknisk" potential för grann-
skapsarbete. Vi vet också att pendlingsavstån-
den i samhället hittills kontinuerligt ökat, vilket 
i sig leder till ytterligare ökad "teknisk" potenti-
al för grannskapsarbete. Mycket pekar dess-
utom på att behovet av social närhet växer i ett 
högteknologiskt samhälle varför den "sociala" 
potentialen kan förväntas öka i framtiden. 

Sammantaget talar utvecklingen för att be-
hovet av flexiblare organisationsformer i arbets-

C B A U ''VL'1 växer och att detta troligen blir ett av infor-
mationssamhällets mest påtagliga kännetecken. 
Nätverk med en växelverkan mellan det lokala 
och globala planet utvecklas samtidigt som val-
möjligheterna förbättrar livskvalitén för alla. 

Vi sätter nu punkt för Grannskap 90-pro-
jektet. Bildligt talat känns det som om vi fått va-
ra med och glänta lite på dörren till morgonda-
gens samhälle. Det som finns på andra sidan kan 
man bara ana. 

Tunnelbanan i 
STOCKHOLM 
SKA STYRAS 

NYKVARN 
Vflll 
årets 
lada 

Söndag 
pä 

Idéer om fortsatt forskning 
Området distansarbete är mycket brett. Forskningsinsatser kommer 
sannolikt att behövas inom en rad olika fält. Det som diskuteras nedan 
är endast några axplock av vad som kan vara angeläget att forska kring. 

Funktionella och organisatoriska aspekter 
Inför en eventuell utveckling av grannskapscentralidén syns det angelä-
get att få kartlagt vilka möjligheter som finns till anpassning av olika ty-
per av arbetsuppgifter till distansarbete. En sådan anpassning skulle 
kunna ge ökat personligt ansvar, mindre styrning, större frihet för den 
anställde beträffande arbetstidsförläggning och arbetets uppläggning. I 
Nykvarnförsöket har de medverkande personerna i de flesta fall tagit 
med sig sina arbetsuppgifter från huvudarbetsplatsen i oförändrad form 
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dvs arbetsuppgiftema har varit avsedda att utföras på en traditionell ar-
betsplats. En anpassning av arbetsuppgiftema inom en företagsfunk-
tion till distansarbete skulle mycket väl kunna medföra att personerna 
som utför arbetsuppgiftema får vidgade uppgifter och ett intressantare 
arbete. 

I det här sammanhanget skulle det också vara värdefullt att pröva 
om det är möjligt att utarbeta någon form av modell för hur en verksam-
hets samtliga funktioner skulle kunna lokaliseras med hänsyn till resor, 
personkontakter m m. Kombinationslösningar med en del av arbetsti-
den förlagd till distansarbetsplatsen bör här bli föremål för närmare stu-
dier. Effekterna på verksamhetens samlade organisation liksom på hela 
verksamhetens lokalanvändning och lokalutformning kräver sannolikt 
ingående analyser. 

Ekonomiska aspekter 
En viktig fråga i samband med distansarbete är hur kostnader och intäk-
ter relaterade till arbetsformen skall fördelas mellan individ, arbetsgiva-
re och samhället i övrigt. Bland annat bör studeras i vilken utsträckning 
kostnader för distansarbete kan subventioneras i liknande former som 
för t ex kollektivtrafiken. Vidare bör undersökas om det finns gmnd för 
påståendena om produktivitetsökningar i samband med arbete på en 
distansarbetsplats. Hur stora är de? Hur långe varar de? Vad beror de på? 

Slutligen bör det vara av intresse att analysera s k synergieffekter 
bl a frågan om kombinationen distansarbetsplats och servicecentral kan 
göra arbetsplatsen ekonomiskt fördelaktig både för privata företag och 
offentliga funktioner. 

Psykosociala aspekter 
Många menar att en traditionell arbetsplats är en garanti för ett berikan-
de socialt umgänge och att den traditionella arbetsplatsen är viktig för 
vår personliga utveckling genom att vi kontinuerligt lär av våra arbets-
kamrater och kollegor. Här känns det angeläget att få till stånd jämfö-
rande studier mellan miljön på våra traditionella arbetsplatser och mil-
jön på olika former av distansarbetsplatser. Sådana analyser bör även 
omfatta samspelet mellan arbetsliv och privatliv i respektive fall. Det 
gäller således att försöka identifiera, analysera och gruppera sociala och 
psykologiska faktorer som skiljer sig åt mellan arbete på distans och på 
en traditionell arbetsplats. 

En central forskningsuppgift bör också vara att försöka beskriva 
konsekvenserna av en kombination av arbete på distans och arbete på en 
traditionell arbetsplats. Möjlighetema att ta ut de bästa sidorna ur res-
pektive arbetsform och därigenom skapa en ny modell för arbetets upp-
läggning bör vara av stort intresse för många gmpper i samhället. 
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Samhällsaspekter 
Under denna rubrik ryms frågor om planering, sårbarhet, samhällseko-
nomi, allmänna sociala aspekter och mycket annat. Bl a kan ingå att ut-
arbeta teoretiska och praktiska modeller för distansarbetsplatser i olika 
miljöer t ex kvarterscentral, stadscentral, glesbygdscentral, skärgårds-
eller turistcentral osv. Vidare kan prövas om bostadsområden kan göras 
attraktivare genom att invånarna erbjuds en närarbetsplats precis som 
de idag erbjuds samlingslokaler, parkeringsplatser, förrådsutrymmen 
m m. Möjlighetema att erbjuda en arbetsplats åt äldre och rörelsehind-
rade bör också studeras närmare. Slutligen är det väsentligt att invente-
ra hur distansarbete passar in i gällande lagar, regler och avtal främst in-
om det arbetsrättsliga området. 
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APPENDIX 
/. Grannskapscentralens ekonomi 
Kostnaderna för att bygga upp och driva en grannskapscentral blir till 
stora delar beroende av såväl val av lokaler som val av utmstning och in-
redning. Några generella tumregler är knappast möjliga att ange. 

Nedan redovisas de kostnader som gällde Nykvamscentralen under 
perioden 1982—1984. Priserna på utmstning förändras kontinuerligt 
liksom hyreskostnadema. Den här presenterade uppställningen avser 
priser på utmstningen vid den tidpunkt den ställdes till projektets förfo-
gande. Samma sak gäller inredningen. Driftskostnaderna inkl hyres-
kostnaden är ett genomsnitt av vad som gällde under försöksperioden. 
Administrationskostnaderna har inte beräknats. 

Naturligtvis förelåg betydande variationer också mellan de olika ar-
betsplatsema i centralen framför allt i fråga om utmstningskostnader. 
En grov kalkyl visar här på ett spelrum från 20 000 kr till 100 000 kr. 
Som framgått tidigare har projektet utan kostnader fått disponera ut-
mstning och inredning samt fått bidrag till lokalkostnaderna. Administ-
rationskostnaderna har ingått i forskningsbudgeten. 

Utrustning 

Encsson: 
Kommunikationsenheter 3 
st 
Bildskärm 3 st 

1st 
Tangentbord 2 st 

1st 
Numeriskt tangentbord 3 st 
Skrivare 2 st 

1st 
Intemtelefoner 9 st 
Larmanläggning 

Totalpris 

91089 
46 959 
32 385 

7 664 
2 246 
3 360 

23 830 
35 048 

9 900 
50 000 

Control Data: 
Terminaler 2 st 
Facit (numera EIS): 
Persondator 
Skrivare 
Diskdrive 
Programvara 3 st 
Kontorsmöbler (1 ar-
betsplats) 

28 000 

45 000 

A-pris Kr/kvartal 

30 363 
15 653 
32 385 

3 832 
2 246 
1120 

11915 
35 048 

1100 

14 000 
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Esselte: 
Telefonsvarare 3 olika typer 

Uppringare 2 st 
Kopieringsutrustning 
Räknare 4 olika typer 

Skrivmaskiner 4 st 
Skyltar av olika slag ute, 
inne 

Televerket: 
Fast förhyrd ledning 
i l 

Modem 4 st 
uppringda linjer 4 st 

2 st 
Telefoner 18 st (inkl modem) 
Utspärr 17 st 
Telefax (5 års kontrakt) 
Telefonsvarare 1 st 
Automatisk uppringning 2 st 

Ikea: 
Möbler, mattor, gardiner. 
växter m m 

NKR: 
Kontorsmöbler, skärmar 
m m 

Ateljé Lyktan: 
Bordsarmatur 

Järnkonst: 
Bordsarmatur 

Övrigt: 
Dokumentförstörare 
Gardinsömnad, kaffe-
bryggare, dammsugare 

1895 
2 795 
3 295 
3 790 

12 750 
920 

1099 
1470 
1605 

17 040 

15 000 

900 
900 

12 000 
6 000 
2 000 
7 380 

10 455 
7 530 

490 
3 000 

12 000 

100 000 

7 673 

1000 

3 585 

3 500 

1895 
2 795 
3 295 
1895 

920 
1099 
1470 
1605 
4 260 

900 
900 

3 000 
1500 
1000 

410 
615 

490 
1500 



Inredning 

Järnkonst: 

Innertak, armatur 

Forshaga: 
Linoleummatta 

Övrigt: 
Elinstallationer 
Målning 

To-
talpris 
51000 

15 000 

10 000 
4 500 

Utrustningskostnader per arbetsplats 
Exempel 
Alt 1 Arbetsplats för kommunikation med en stordator och en relativt 

snabb skrivare, programmering/systemering. (Fast förhyrd led-
ning, kvartalsavgift beroende av avståndet.) 

Alt 2 Arbetsplats för enbart inmatning av data till en dator på annan ort. 

Alt 3 Arbetsplats för dokumentation där kommunikation med omvärl-
den i huvudsak sköts brevledes och via telefon. 

Alt 4 Arbetsplats för statistisk bearbetning på distans, ej snabbskrivare 
(uppringd linje). 

Telefon 
Telefonsvarare 
Skrivmaskin standard 
Räknare 
Kommunikationsutmstn. 
Bildskärm, tangentbord 
Skrivare 
Persondator inkl skrivare 
Fast förhyrd ledning 
Modem/st 
Terminalbord 
Skrivbord, bokhyllor, för-
varingsskåp, armatur. 
arbets- och besöksstolar 

Summa 

A l t l 
410 
490 

4 260 
920 

30 363 
20 000 
35 048 

900 
3 000 • 

630 

4 500 

100 521 

Alt2 
410 
490 

14 000 

1500 
630 

3 000 

20 030 

A l t 3 
410 
490 

920 

40 000 

630 

4 500 

46 950 

Alt 4 
410 
490 

4 260 
920 

30 363 
20 000 
11500 

1500 
630 

4 500 

74 573 

62 



Tillkommer (kvartalsavgifter, antal perioder): 
Telefoner 
Överföringar över telenätet 
Modem 
Ledningar 

Lokalkostnader 
Kr/år 

Hyra inkl värme 
Sophämtning 
El och renhållning 
Försäkring 
Städning 
Förbrukningsartiklar 

136 000 (subvmed40%) 
800 

3 000 
750 

10 000 
2 500 

Summa 153 050 

//. Externa aktiviteter 
Som framgår av huvudrapporten har projektet varit involverat i en rad 
extema aktiviteter av vilka en del initierats av projektgmppen medan en 
del varit spontana reaktioner på projektet från omvärlden. Det år inte 
möjligt att redovisa allt som hänt varför vi här valt att ur föreståndarens 
dagbok återge några sidor som illustrerar projektets kontakter med om-
världen. 

Dagboksanteckningar 
Besök = B Information = I Telefon = T Press = P 

IB Länstidningen 
I Nykvarns bibliotek 
IT En intresserad pendlare i Nykvam 
I Kommunens telefonväxel 
IB Deltagares kollegor från Astra 
IT En arbetsförmedlare i Krokom 
IBP Pressvisning, radio, TV1 och TV2, sponsorer och deltagande 

företag 
IT Datanytt 
IT En Alfa Laval anställd. Vill starta eget i grannskapet och pejla in-

tresset hos grannarna 
IT En f d Datemaanställd boende i Skanör vill ha information för att 

starta liknande 
IT Roskilde Universitet, studerar konsekvenser och inställning till ny 

teknologi, vill besöka oss senare 
IB Historieforskare och dokumenterare av Nykvams arbetarrörelse 
IT Uppsala Universitet, studerande skriver uppsats om G90 
P Ö Sörmlands Sparbank annonserar om tjänster liknande SE-

bankens 
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IT Stockholms Universitet, studerande i administration och beteende-
vetenskap 

IT En Nyvkamsbo som pendlar och vill arbeta hos oss. Televerksan-
ställd 

IT En intresserad pendlare ringde för andra gången, vill ha anställning 
IB Studiegrupp från Nordplan 
IT Projektledare för ett projekt om distansarbete åt Trygghetsrådet 
IT Control Data vill använda oss i en marknadsföringsfolder om Cyber-

system 
IB Telgebostäders fastighetschef och en planerare från Södertälje 

kommun 
IB NKR-försäljare tittade in och hörde sig för om vår inredning 
IT Aalborg Universitet, en gmpp som studerar dekoncentration av 

fabriker, handel och administration 
IT Kommunemes Landsforening, Systemplanlaegningskontoret 
IB Astras personalchef (koncemadm), SIF-ordförande och 

skyddsombud 
IB Televerkets marknadsansvarige om kostnader 
IB Besöksdag: 3 elever från företagsekonomiska institutionen, Stock-

holms Universitet, en komvuxstuderande och en journalist från tid-
ningen Arbetsmiljö 

IB En representant för Nykvams kyrka 
I Centre d'Etudes des Systèmes et des Technologies Avancées, Paris, 

Elsbeth Monod informationsutbyte 
PB Vestmanlands läns tidning, författare till en bok om Södertälje som 

kommunen beställt 
PB Stockholms Tidningen 
IB En äldre Nykvamsbo frågade om grannskapscentralen gällde 

honom 
IB KTH, arkitektstuderande 
IB Uppsala Universitet, uppsats B-nivå företagsekonomi 
IT Tietotehdas Oy, Helsingfors kanske kommer att starta liknande om 

hemarbetsprojektet misslyckas 
P Göteborgs tidning skriver en serie om ny teknik 
IT Industrins Utredningsinstitut 
IB Besök från Skanör av en som själv vill bygga en grannskapscentral 
IB Örebros Riksradio, Jobbet, program om framtidens arbetsplats 
IB Trygghetsrådets distansarbetsprojekt 
IB Ö Sörmlands Sparbankers alla kontorschefer, 14 pers 
IT Konsultfirma Carelius Eckbo i Lysaker, Norge med marknadsfö-

ringsuppdrag åt Norges största möbelföretag vill ha info, hade sett 
en notis i Aftenposten 

IT Handelskalottshus "uppfinnare" i Umeå ville ha samarbete 
PB Kabel TV A/S i Arhus-Tranbjerk, Danmark 
IT Institutt for industriell milJ0forskning i Trondheim, utbyte 
IB Tekniker från Astra 
IB En studerande vid Stockholms Universitet, bosatt i Nykvam, upp-

sats om kontorsdatorisering i företagsekonomi 
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IT Arkeologen som bor i Nykvarn och vill arbeta hos oss 
IT En lågstadielärare om möjligheter att lära sig informationsbehand-

ling i centralen 
ITB Odense Universitet, en projektledare för Telematikk och individens 

situation, inom 2 år hoppas komma igång med försöksarbetsplats 
med telematikk 

IB En bankkund med avdragsproblem för arbetsmm i bostaden ville 
ha reda på villkoren för att få arbetsplats hos oss — säljer badrums-
inredningar 

IT Länsskolnämndens projektgrupp om framtidens skolor 
IT En möjlig grannskapscentraluppbyggare i Örbyhus 
I Universität Trier, Tyskland 
IT Arbetsmarknadskunskapsgmpp från Stockholms Universitet, gör 

projektarbete 
IT Introduktionskurs i företagsekonomi, en student 
IT Televerkets Teletexgmpp 
IT En trafikplanerare, Nykvamsbo, vill prova vår mikrodator under en 

helg 
I Frescatis och Handelshögskolans bibliotek, lämnar rapporter för 

att slippa alla samtal från studenter 
IT Åtskilliga samtal från studerande i företagsekonomi, har fått G90 i 

uppgift 
IB Astra Syntex administrativ personal tittade pä vår inredning och 

belysning på terminalarbetsplatsema, skall skaffa sådant själva 
IB SIPU Statens Institut för personaladministration och utbildning 

gör video för utbildningsändamål 
IB Deltagares arbetskamrater och chef 
IT Framtidsforskaren Benteryd, att rädda Halden projektet skulle 

kunna ha inslag av SIGA och grannskapscentraler för att decentra-
lisera arbeten 

IB CAD/CAM visning och visning av Plato utbildningsdator samt Te-
letex ca 100 besökande under 2 dagar från Södertälje kommun 

IB Astras SIF-ordförande med 4 personer från SIF och PTK-skolan 
I Infonnation om Grannskap 90 för Södertälje kommuns kulturför-

valtning i Nykvams bibliotek ca 30 pers 
PB Nordisk Datanytt, från Nordiska dataunionen 
IT TBV förbundet vill göra studiebesök under förbundskonferensen i 

maj 
IT Arbetsmarknadskunskap, studenter 
IT En person från Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universi-

tet vill ur distansarbetssynvinkel besöka oss, arbetar åt Televerkets 
industridivision som har stora omstmktureringsproblem 

IB En skyddsingenjör från Södertälje kommun 
IT En Salembo, arbetar med televäxlar hos Ericsson, vill veta mera för 

att omsätta våra tankar i praktik i Salem och få reda på vilka möjlig-
heter som finns att göra liknande 

IT Radio Södertälje ville ha lägesrapport 
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IT Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet, håller på med 
ett projekt om Människa — maskin 

IT Kvinnors byggfomm i Haninge, Hur datan påverkar boendet 
IT Kontorshusinnehavare med dålig beläggning i Nyköping vill ta upp 

diskussion med Nyköpings kommun för att Norrköpingspendlare 
skulle kunna starta en grannskapscentral i lokalerna 

I Föredrag vid Svenska Samfundet för Informationsbehandling 
I Ekerö kommun med en freelance konsult och Control Data diskute-

rar grannskapscentralidén på Ekerö 
I Inbjudan till Stavanger av Byggforskningen 
I Inbjudan till Kimna för ett informationsteknologiskt seminarium 

anordnat av Datadelegationen, Industridepartementet och Kimna 
kommun 

IT Fredrika Bremer seminarium 
I Handikapp och informationsteknologi hos Handikappinstitutet 
IB Besök Milton Keynes 
IB Besök vid SIGA 
IT En gmpp från företagsekonomi, administration, fortsättningskurs 

vill besöka oss 

Som nämndes inledningsvis är detta endast ett utdrag ur före-
ståndarens dagbok när det gäller projektets extema kontakter. Det ger 
ändå en relativt god bild av vad som kontinuerligt pågått under hela pro-
jektperioden och ger en uppfattning om den tid och det engagemang 
som projektgmppen fått ägna åt företeelser som inte direkt kan eller 
snarare bmkar betraktas som forskning. Vi har emellertid upplevt den-
na dialog med omvärlden som mycket kreativ och stimulerande även sett 
från ren forskningssynpunkt. 
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BILAGOR 
/. Tio-projektet 
Grannskap 90-projektet utgör en vidareutveckling av delprojekt II inom 
det större tvärvetenskapliga projektet "Telekommunikationer inom fö-
retag och andra organisationer — då, nu och sen" förkortat TIO-
projektet. För att ge en historisk bakgmnd till Grannskap 90-projektet 
presenteras hären kort resumé av TIO-projektets uppläggning. Redogö-
relsen är direkt hämtad från den förstudierapport som utarbetades i 
samband med ansökan om huvudanslag från Riksbankens Jubi-
leumsfond. 

Projektets organisation 
I projektet är följande institutioner företrädda; 

Ekonomisk-Historiska Institutionen (EHI), Göteborgs Universitet 
Nordiska Institutet för Samhällsplanering (NIS), Stockholm 
Ekonomiska Forskningsinstitutet (EFI), Handelshögskolan, Stock-
holm 
Institutionen för Teletransmissionsteori (TTT), Tekniska Hög-
skolan, Stockholm 
För vardera av dessa har deltagarna formulerat ett program som in-

går som delprojekt i det totala projektet. Detta har mbriken "Telekom-
munikationer inom företag och andra organistioner — då, nu och se'n". 
Institutionerna är ansvariga för respektive delprojekt ur vetenskaplig 
och organisatorisk synpunkt. Till ledare och ansvarig gentemot RJ för 
hela projektet har valts Lars H. Zetterberg, TTT. 

Delprojekten har följande mbriker och ansvariga forskare: 
I Spridning av telekommunikationsteknik i ett historiskt perspektiv. 

Ansvarig Jan Kuuse, EHI. 
II Teleteknikens konsekvenser för sysselsättningsstmktur och ar-

betsplatsorganisation. Ansvarig Bengt Sahlberg, NIS. 
III Kommunikation på kontor: Kommunikationsanalys av arbetsbefatt-

ningar som underlag för användning och utveckling av telekommu-
nikation. Ansvarig Kjell Nowak, EFI. 

IV Teleteknisk utveckling. Ansvarig Lars H. Zetterberg, TTT. 
Projektet, liksom samtliga delprojekt, löper på en tid av tre år 

fr o m 1.1.1980. För koordinering av detta och för meningsutbyte mel-
lan projektdeltagarna kommer sammankomster eller telefonkonferen-
ser att ordnas relativt regelbundet, en arbetsmodell som har befunnits 
fungera väl under planeringsfasen. 

Kort presentation av delprojekten 
Delprojekt I kommer att studera telefonens spridning i Sverige under 
perioden 1880—1980. Framställningen koncentreras till två del-
områden. 
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• huvuddragen i svensk telekommunikationspolitik och dess konse-
kvenser för teleteknisk utveckling. 

• teleteknisk utveckling och sysselsättning. 
Det första momentet tar fasta på det faktum att Sverige under hela 

perioden haft en hög telefontäthet som inte kan förklaras enbart av lev-
nadsstandardens utveckling. Man kan peka på andra faktorer som det 
faktum att Sverige blev ett telefonproducerande land och i själva verket 
den enda småstat som nådde denna position. I projektet betonas behovet 
av ett studium av telefonindustrins tillväxt och dess samband med lan-
dets ekonomiska och institutitonella utveckling. 

Det andra momentet innehåller en allmän del, där teleindustrins och 
teledriftens arbetsmarknader kartläggs och tekniska utveckling be-
skrivs. I två specialundersökningar behandlas sedan dels sysselsättnin-
gen för denna industri med hänsyn till inflytande från den intemationel-
la marknaden dels telefonautomationen och dess sysselsättningseffek-
ter inom telefondriften. 

Inom delprojekt II — teleteknikens konsekvenser för sysselsätt-
ningsstruktur och arbetsplatsorganisation — är målsättningen att bely-
sa på vilket sätt teleteknikutvecklingen och spridningen av teleteknik 
påverkar sysselsättning och arbetsplatsorganisation ur ett geografiskt 
perspektiv. 

Ätt tekniska innovationer har haft avgörande effekter på sysselsätt-
ning och mmslig organisation är ovedersägligt. Många har också hävdat 
att telekommunikationerna historiskt sett indirekt har underlättat en 
befolkningsomfördelning i koncentrerande riktning och då främst en 
koncentration av beslutsfattande och styrning till vissa centra och pro-
duktion till andra. 

Utvecklingen på teleområdet skulle således ha gjort administration 
och produktion geografiskt oberoende av varandra på samma sätt som 
t.ex. starkströmstekniken löste de mmsliga banden mellan kraftkälla 
och produktion. 

Telekommunikationema kan emellertid, enligt andra bedömare, 
komma att få en radikalt annorlunda inverkan på den framtida bosätt-
ningen och sysselsättningen, med en jämnare fördelad arbetsmarknad 
och större valfrihet för individen att välja bostadsort som följd. 

Den gmndläggande samhällsgeografiska frågeställningen i delpro-
jektet är således hur teletekniska innovationers spridning får effekter på 
sysselsättningen och återverkningar på näringslivets regionala organi-
sation. 

Delprojekt III har två utgångspunkter. Den ena är att anknyta till en 
internationellt framväxande forskningsgren inom organisationsteorin 
som kallas "organizational communication", vilken betraktar kommuni-
kation på arbetplatsen som en självständigt verkande kraft inom organi-
sationen. Den andra utgångspunkten gäller delprojektets samhällsrele-
vans. Allmänt kan sägas att teknikutveckling bör vägledas av sociala be-
hov, och en gmndläggande fömtsättning för detta är att begrepp och 
metoder skapas för systematisk beskrivning av sådana behov eller krav. 
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Syftet är att beskriva kommunikationsförhållanden av flera slag på 
arbetsplatser av kontorstyp. Beskrivningen skall kunna identifiera 
problem, och i en första fas inriktas den på kommunikation som kan här-
ledas ur arbetsuppgiftens innehåll. Beskrivningen gäller såväl indivi-
dens som organisationens krav eller behov och skall särskilt belysa vil-
ken roll som spelas av telekommunikationer. 

Projektet innehåller tre slag av undersökningar. Ett slag är beskriv-
ningen av kommunikationsbeteende som uppvisas av olika anställda. 
Dessa representerar 4—6 befattningar inom 4—6 företag, och befattnin-
garna speglar olika nivå och olika komplexitet. Ett andra slag består i de-
taljerad analys av befattningamas arbetsinnehåll, framför allt vad gäller 
vilken kommunikation och information som behövs. Ett tredje slag ut-
görs av en kartläggning av de tekniska, organisatoriska och individuella 
fömtsättningar för kommunikation som råder på arbetsplatsen. 

Resultaten kommer att kunna bilda underlag för identifiering av 
kommunikationsproblem — för individen såväl som för organisationen 
— genom att data från de tre slagen av undersökningsansatser ställs mot 
varandra. Projektet är starkt metodutvecklande, men materialet som 
samlas in rymmer också beskrivningar som kan ge upphov till antagan-
den om "typiska" kommunikationsproblem och möjligheterna att kom-
ma till rätta med sådana. 

Målsättningen med delprojekt IV — teleteknisk utveckling — är 
främst att vara ett stöd och komplement till övriga delprojekt. Det bör 
till dessa kunna förmedla tekniska fakta sammanställda och bearbetade 
på ett sätt som gör dem användbara och meningsfulla. På det sättet bör 
möjligheterna förbättras till en rättvisande värdering av teknikens roll i 
det historiska skeendet och bedömning av dess möjligheter i framtiden. 

För den historiska studien är det viktigt att söka identifiera väsentli-
ga händelser i teknikutvecklingen och beslut om teknikval under de se-
naste decenniema. Ett led i detta blir att tillsammans med deltagare i 
delprojekt I genomföra ett antal intervjuer med nyckelpersoner inom in-
dustri och förvaltning. 

Delprojekt IV vill stimulera till en diskussion mellan delprojekten 
för att identifiera dagens kommunikationsproblem och dämr formulera 
tekniska utvecklings- och forskningsuppgifter. Ett försök i den riktnin-
gen blir att studera hur tekniskt definierade kvalitetsbegrepp inom tele-
kommunikationsområdet kan användas för att belysa individens kom-
munikationssituation. Det är en studie som nära berör begreppsanaly-
sen i delprojekt III. 

Teknikens möjligheter och begränsningar i framtiden ägnas sex stu-
dier inom utvalda teknikområden, främst gällande tekniktjänster. Studi-
ema skall innehålla en beskrivning av trender ifråga om utvecklingen 
samt söka belysa samspelet mellan drivande och bromsande krafter när 
det gäller teknikens användning och söka värdera hur snabbt en ny tek-
nik resp. tjänst kan anammas. 
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//. Gram-projektet 
Vid planeringen av Grannskap 90-projektet krävdes medverkan utifrån 
bl a för att säkerställa en god arbetsmiljö i själva grannskapscentralen. 
För detta ändamål kontaktades VBB. I diskussionen med VBB och med 
Arbetarskyddsfonden framkom ett starkt önskemål om att ta till vara ex-
perimentet i Nykvam för forskningsinsatser inom flera områden än vad 
som ursprungligen var planerat. Detta ledde fram till projektet GRAM 
vilket utformades som ett samarbetsprojekt mellan VBB och EFI (Eko-
nomiska Forskningsinstitutet) vid Handelshögskolan i Stockholm. Pro-
jektet finansierades av Arbetarskyddsfonden och Statens Råd för Bygg-
nadsforskning. Följande citerade avsnitt ur en projektbeskrivning från 
febmari 1981 speglar inriktningen av GRAM-projektet. 

"Vi vill för det första belysa olika aspekter på grannskapscentralers 
utformning ur arbetsmiljösynpunkt i vid mening. I arbetsmiljöbegrep-
pet inbegrips såväl den psyko-sociala arbetsmiljön och de anställdas 
möjligheter till inflytande över sina arbetsvillkor som den fysiska arbets-
miljöns utformning med avseende på mmsliga, arbetshygieniska och er-
gonomiska faktorer. 

Vi vill för det andra undersöka och värdera möjliga altemativ röran-
de grannskapscentralers organisation och genomförande. Häri inbe-
grips bl a frågor rörande huvudmannaskap för verksamheten, projekte-
ring, drift och underhåll av arbetslokaler, finansiering av lokaler och ut-
mstning, personalansvar etc." 

Det är inte möjligt att kortfattat återge all den information som finns 
redovisad i GRAM-projektets slutrapport "Bostadsnära arbetsplatser 
med ny teknik — grannskapscentralen i Nykvarn och andra visioner". Vi 
har därför valt att ur GRAM-projektets sammanfattning 'saxa' avsnitt 
som vi finner illustrativa för GRAM-projektets slutsatser. Allt är citerat 
ordagrant. 

GRANNSKAPSCENTRALEN, EN ÖNSKVÄRD FÖRETEELSE? 
— analys av idén 

Nykvamanläggningen var ett försök att förverkliga en vision om geo-
grafiskt obundet arbete. I forskningsprojektet ingick inte bara att utvär-
dera försöket utan att även analysera idén som sådan ur olika aspekter. 

Den enskilde 
En grannskapscentral kan vara en idealisk eller nödvändig arbetsplats 
för vissa gmpper. Det gäller människor med udda kombinationer av ar-
betsuppgifter, udda anställningsförhållanden och svåra geografiska lä-
gen. Förutsättningen är att arbetet är självständigt och att detta förhål-
lande dessutom passar individen i fråga. 

För arbetslivet i övrigt gäller samma princip. Det som avgör om det 
blir möjligt att arbeta i grannskapscentralen är inte yrket eller bran-
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schen utan arbetets självständighet, vikten av att man är tillgänglig 
samt förmåga och intresse av att ensam klara den psykiska press som en-
samt ansvar innebär. Möjligheten att själv ta initiativ till och påverka om 
en grannskapscentral ska skapas och hur den ska organiseras blir helt 
avgörande för hur arbetssituationen blir. 

Den gängse arôefegemenskapen på "vanliga" arbetsplatser ersätts i 
en grannskapscentral av en mer renodlad social gemenskap. Det kan in-
skränka kontaktmöjligheterna. Samtidigt ökar tillfällena till "utblickar" 
och kontakter med personer med helt andra referensramar. 

Erfarenhetema från Nykvarn tyder på att det sistnämnda hade en 
klart positiv betydelse för deltagama i försöket. Utan en målinriktad och 
formell organisation tycks dock inte samarbetet över företagsgränsema 
sträcka sig förbi allmän uppmuntran och råd om tekniska problem. De 
problem som kan uppstå — konflikter eller stömingar — får samtidigt 
också en mer personlig karaktär. Det kan vara svårare att hantera dem 
i den informella gmpp som samarbetsgrannar i en grannskapscentral 
utgör. 

Den enskildes utvecklingsmöjligheter utgörs i första hand av den ut-
maning som ett eget ansvar för de egna arbetsuppgifterna innebär. 

Erfarenheterna från Nykvarn visar inga tecken på ökad tendens till 
kontroll av arbetsinsatsen. Men genom att en enskild eller mindre gmpp 
anställda ur ett företag placeras avskilt från resten av företaget blir det 
lättare och ligger närmare till hands att uppmärksamma den enskilda ar-
betsinsatsen. 

Grannskapscentralen kan, i varje enskilt fall, bidra till en bättre an-
passning mellan privatlivet och arbetets krav. Genomfört i stor skala kan 
däremot konsekvensema av grannskapscentraler inte fömtses. En jäm-
förelse med förhållandet "bil" — "bilism" kan vara belysande. 

Den fackliga organisationen 
Ur facklig synpunkt kan grannskapscentraler egentligen vara av intres-
se först i det fall det blir frågan om ett mer vanligt alternativ till de tradi-
tionella organisationsformerna. Det finns dock redan nu flera andra 
exempel på spridda, mindre arbetsplatser där det direkta inflytandet 
över arbetet ger ett lokalt engagemang men där också den fackliga sam-
manhållningen och styrkan kan vara svår att skapa. Detaljhandeln visar 
exempelvis lägre organisationsgrad än industrin. Inför en eventuell vi-
dare utveckling av grannskapscentraler och distansarbete bör centrala 
avtal slutas om 
• frivillighet och möjlighet att välja att arbeta på huvudarbetsplatsen 
• samarbetet över företagsgränserna 
•formerna för att styra och följa upp prestationerna 
•utbildning och karriärfrågor 
• fackligt arbete, möten m m 
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Arbetsgivaren 
När det gäller grannskapscentralens för- och nackdelar för företagen är 
den första frågan vid inrättandet av en grannskapscentral om denna fyl-
ler något syfte i verksamheten. Grannskapscentralen passar bäst i en de-
centraliserad och/eller målstyrd organisation. Annars uppstår sannolikt 
problem när det gäller kontroll och styming av arbetet. En nackdel skul-
le kunna vara en försvagad "företagskultur" eller identitet. Erfarenhe-
terna från Nykvarn tyder dock inte på något sådant. Däremot uppkom-
mer ytterligare en identitet, nämligen som medlem i grannskaps-
centralen. 

Grannskapscentralen ger en större extern kontaktyta, självständi-
gare personer/grupper och därmed en potential till förbättringar och in-
novationer. Det gäller därför att företagets organisation kan ta vara på 
dessa fördelar. 

Grannskapscentraler borde kunna bidra till att göra organisationen 
mer flexibel för förändringar i den geografiska strukturen. 

"Samhället" 
För samhällets del innebär grannskapscentralen ytterligare ett verktyg 
att påverka arbetsmarknadens mekanismer. Om det också är ett effek-
tivt verktyg kan inte avgöras ännu. Grannskapscentralen bedöms inte 
orsaka samhället några större problem. 

Grannskapscentraler kan alltså passa för många enskilda individer 
och även för företag under vissa betingelser. För samhället kan det vara 
ett verktyg i regionalpolitiken. 

Två viktiga faktorer när det gäller grannskapscentralens konse-
kvenser är 
• hur stor spridning grannskapscentralema kan få och 
• under vilka omständigheter de införs och hur de organiseras. 

Kriterier för en bra grannskapscentral 
Slutsatserna av vårt resonemang om grannskapscentralen kan samman-
fattas i följande krav: 

Arbetsuppgifterna 
• självständiga — så att bristen på arbetskamrater inte hindrar arbetet 
• ej alltför hemliga — så att kontaktema med "arbetsgrannama" i cen-

tralen inte hindras. 

Organisationen "huvudarbetsplats — 
grannskapscentral' ' 
• utveckling, utbildning för de som arbetar utanför huvudarbetsplat-

sen ansvarig person utses för att stödja och serva de som arbetar i 
centralen 

• ordnade mötestillfällen på huvudarbetsplatsen 
• ordnade informationskanaler. 
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Organisation inom grannskapscentraler 
• en klar juridisk organisation och en entydig ansvarsfördelning 
• fömtsättningar för samarbete genom avtal mellan deltagande företag 
• fömtsättningar för social gemenskap genom gemensamma utrym-

men och samordning av närvaro och mötestider 
• samordning av de fackliga åtgärdema mellan de olika företagen. 

Utrustning, utformning och planering 
• tekniskt goda kommunikationer och ekonomiska resurser för att ut-

nyttja dem 
• ordnat underhåll, ordnad tillsyn, komplettering och förnyelse av ut-

mstningen 
• en flexibel arbetsplats med både enskilda och gemensamma ut-

rymmen 
• helst ett lättillgängligt och attraktivt läge inom orten. 

GRANNSKAPSCENTRALEN, EN MÖJLIG FÖRETEELSE? 
— analys av fömtsättningama 
Tekniken 
Datateknikens utveckling inriktas mot system med fler användningsom-
råden — text, beräkning, grafik i samma dator och t o m i samma pro-
gram. Samtidigt utvecklas system där mindre datorer — persondatorer 
— kan användas antingen separat, i anslutning till en centraldator med 
större kapacitet eller hopkopplade med varandra i ett nätverk. 

Dessutom utvecklas och byggs kommunikationstekniken ut. Genom 
att telenätet successivt får allt högre kapacitet och de nuvarande analoga 
växlama byts ut mot digitala AXE-växlar kommer möjlighetema att 
sända data att öka kraftigt. 

Allt detta talar för att det blir lättare att arbeta på distans, gäma i 
små enheter med standardutmstning. 

Några tekniska faktorer som begränsar uppkomsten av grannskaps-
centraler kan vara bristen på enhetlig standard i kommunikationen mel-
lan datorer (t ex företagets och grannskapscentralens). Det är också 
problem att arbeta på distans när man handskas med stora datamäng-
der, t ex vid programmering eller konstruktionsarbete. Svarstiderna 
kan bli för långa. 

Det kommer också — trots den snabba utbyggnaden av telenätet — 
att finnas orter och regioner som blir mindre välförsörjda med billig da-
takommunikation. 

En annan utveckling — att datorerna blir lättare och flyttbara och 
minnesenhetema kompakta och oömma — kan minska behovet av 
grannskapscentraler. Det blir lättare att ta med sig jobbet hem vid ensta-
ka tillfällen. 

Det är viktigt att här komma ihåg betydelsen av sociala och psykolo-
giska aspekter: människomas inställning till datatekniken. En övervä-
gande negativ inställning väntas dock bli mer sällsynt. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att teknikens utveckling sannolikt 
leder till att det blir allt lättare och mer motiverat att inrätta grannskaps-
centraler. Grannskapscentraler kommer lätt att inordnas i företagens 
tekniska utveckling. Men det blir sannolikt inte den enda formen av att 
använda tekniken för att göra arbetslivet mer flexibelt. 

Organisationen 
Allmänt kan man säga att det pågår en omställning mot ökad decentrali-
sering, fler småföretag och starkt specialiserade företag och en betoning 
av flexibilitet i näringslivet. Grannskapscentralen kan inordna sig som 
en del av denna utveckling. 

Ur företagens intema synvinkel kan olika skäl för och emot grann-
skapscentraler diskuteras. Det gäller t ex arbetsorganisation (arbetsge-
menskap kontra självständighet), arbetsstyming och följsamhet mot 
marknaden. 

Grannskapscentralen kan vara en användbar organisation för företa-
get under vissa omständigheter. Det kan gälla en utvidgad marknads-
kontakt, rekrytering av eftertraktad personal o dyl. Den kan också vara 
till fördel för de anställda. Det är dock inte säkert att dessa fördelar sam-
manfaller i det enskilda fallet. Det är därför viktigt var initiativet, infly-
tandet och avgörandet ligger. Detta kan vara grundorsaken till en princi-
piell konflikt mellan arbetsgivare och anställda som gmpp. De fackliga 
organisationema har sett de anställdas kollektiva inflytande över ar-
betsförhållandena hotas. 

Ett avståndstagande från fackets sida kan vara avgörande för om 
grannskapscentralen ter sig totalt sett som en fördel för arbetsgivaren. 

Ekonomin 
En intressant, och i ett längre perspektiv avgörande fråga är givetvis den 
ekonomiska aspekten. En stor fråga är också vem den eventuella vinsten 
av den nya organisationsformen tillfaller. 

Den stora plusposten antas vara tidsvinsten p g a minskad restid. 
Denna tillfaller normalt den anställde. 

Den stora minusposten är en viss ökning av kostnader för utrustning 
och lokaler. Storleken beror på hur stor "reservyta" som måste finnas på 
huvudarbetsplatsen. Kostnaden faller på arbetsgivaren. Den kan mins-
kas genom eventuella prisskillnader i lokalhyra mellan huvudarbetsplat-
sen och den perifera grannskapscentralen. 

Osäkra faktorer i den ekonomiska balansen är grannskapscentra-
lens betydelse för arbetseffektiviteten och löneutvecklingen. 

Ekonomiskt är alltså grannnskapscentralen fördelaktig för: 
• individen genom tidsvinsten 
• samhället genom mindre reskostnader och smidigare arbets-

marknad. 
Arbetsgivarens ekonomiska utbyte är inte självklart utan beror på 

om det finns möjlighet att uppnå bättre effektivitet och marknadsan-
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passning samt hålla nere drift- och investeringskostnader, ev traktamen-
ten, lönekostnader m m. 

För småföretagen kan grannskapscentralen som en form av samlo-
kalisering betyda både ekonomiska och organisatoriska vinster. 

///. Abstracts 
Området informationsteknologi — arbetsliv — regional utveckling är fö-
remål för ett stort intresse bland forskare, planerare och politiker såväl 
i Sverige som utomlands. Vi har därför sett ett behov av en sammanställ-
ning över vad som pågår idag i fråga om utredningar, experiment och 
spontan utveckling. Ett sätt att göra detta på är att återge ordagrant vad 
som finns presenterat i olika rapporter. I den andan ha vi använt oss av 
saxen som huvudsakligt hjälpmedel. 

De citat som återges är ofta hämtade från olika delar av en rapport 
men hopklippta av oss. Författarna till rapportema har således ingen 
skuld i de hopp i framställningen som läsaren eventuellt kan uppleva. 
Vårt syfte har varit att ge en så komprimerad bild som möjligt av läget. 
Trots detta har avsnittet blivit relativt omfattande. 

"Du sköna nya vardag — om datateknik och boende" 
Grönberg Tarja, Sangregorio Inga-Lisa 
Prisma 1981 

Denna bok är ett första inlägg i "den tredje datadebatten", debatten om 
hur datatekniken kommer att ändra vardagslivet. Utvecklingen mot det 
kontaktlösa informationssamhället tas inte för given, utan f örfattama vi-
sar också på hur den nya teknikens goda egenskaper skulle kunna ut-
nyttjas för att uppnå önskvärda förändringar i samhället. Men detta krä-
ver en bred diskussion, inte bara om tekniken i sig utan också om vilket 
liv vi vill leva. 

Även om de flesta ser en decentralisering av arbetsplatsema som 
önskvärd, så är en decentralisering som går så långt att var och en arbe-
tar i det egna hemmet av många skäl tvivelaktig. Men trots att nackde-
larna med en sådan lösning som vi redan visat skulle överväga för det 
stora flertalet människor, är det ändå detta altemativ som förefaller vara 
huvudalternativet i den litteratur vi gått igenom. Mer i förbigående 
skymtar tanken på särskilda arbetsplatser, samlade i större eller mindre 
enheter i bostadsområdet. Medan det finns detaljerade beskrivningar av 
vad arbete med hemterminaler i bostaden skulle kunna betyda saknas i 
stort sett liknande beskrivningar av hur arbetet på dataålderns kvarters-
arbetsplatser skulle kunna organiseras. 

Vilka vore då fördelama med kvartersarbetsplatser jämfört med ar-
betsplatser i hemmen? 

Liksom den elektroniska hemarbetsplatsen skulle kvarterscentra-
lema spara både tid och energi genom att minska behovet av arbetsre-
sor. Energibesparingen blir möjligen något mindre i detta alternativ än 
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ihemaltemativet, eftersom lokalema måste värmas upp. Den avgörande 
fördelen mot att arbeta i hemmet är naturligtvis gemenskapen med and-
ra vuxna under dagen, om inte direkt i arbetet så åtminstone under kaf-
fepauser och lunchraster. Att alla inte arbetar för samma arbetsgivare 
kan naturligtvis vara en nackdel, inte minst ur facklig synvinkel. Men å 
andra sidan kan mötet med människor som bor nära en ge möjlighet till 
samarbete i bostadsområdet även utanför arbetstiden och kanske inspi-
rera till engagemang i organisationerna där. Kombinationen av tid (vun-
nen från arbetsresor), närhet (mellan bostad och arbete, mellan "aktiva" 
och "icke-aktiva") och gemenskap (mellan människor som bor och arbe-
tar nära varandra) skulle kimna starta en positiv kedjereaktion i bostads-
områdena. 

Av altemativen "arbetsplats i hemmet" och "arbetsplats i kvarte-
ret" är det senare att föredra i praktiskt taget alla avseenden. Det är i 
själva verket ett altemativ som erbjuder många fördelar även jämfört 
med dagens situation. Närheten mellan bostad och arbete förenklar livet 
på många sätt. Det blir lättare för föräldrar att hålla kontakt med dag-
hem och skola. Barnen vet var föräldrarna eller föräldern finns och kan 
lätt komma dit för att hämta en glömd nyckel eller fråga om en kompis 
får följa med hem. Det dagliga livet behöver inte planeras så hårt. 

Men det är viktigt att inte bortse från att denna lösning i vissa avse-
enden har samma nackdelar som arbetplatser i hemmet. Den betyder in-
te nödvändigtvis att varken arbetsplats eller boendets innehåll föränd-
ras. Kontaktema med arbetskamratema försämras: i värsta fall känner 
man varandra bara via bildskärmen. De kreativa kontakter som kan upp-
stå vid informella pratstunder med arbetskamrater bortfaller. 

Systemen kan också läggas upp på ett sätt som förstärker den cen-
trala planeringen och kontrollen och ger arbetstagarna mindre möjlig-
het att påverka arbetsfördelningen och arbetets innehåll. Det finns dock 
ingenting i själva tekniken som säger att systemen måste läggas upp på 
det sättet: det är en fråga om makt, men också om medvetenhet. 

"Långt borta och nära — om distansarbete på kontorsområdet" 
Elling Monica, Parmsund Marianne 
Arbetslivscentmm, 1982 

I arbetslivscentmms forskningsprojekt "Tjänsteproduktionens datori-
sering" pågår nu tredje etappen. Kontorsstudien. En viktig delstudie 
handlar om kontorsarbetets framtida förläggning. Vad innebär hemar-
bete i informationssamhället? Hur kan en närarbetsplats se ut? Har hem-
arbetet redan fått spridning? Hur ser altemativen ut? Styrmedlen? 

Många, och framför allt de fackliga organisationerna, tror att dis-
tansarbete kan medföra försämrade arbetsvillkor och försämrat arbets-
innehåll, prestationslön och sämre, kanske obefintliga möjligheter att 
kunna påverka arbesförhållandena. 

Hittillsvarande erfarenheter i Sverige pekar inte i någon entydig 
riktning. Dessutom är distansarbete med hjälp av datateknik än så länge 
tämligen ovanligt. 
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Den vanligaste uppfattningen när det gäller distansarbete är för-
knippad med lågavlönade kvinnor som arbetar i hemmen eller i data-
centraler. Svenska erfarenheter av distansarbete är ännu inte så omfat-
tande, men intemationella erfarenheter pekar på att mycket olika och 
breda gmpper i arbetslivet "distansarbetar". 

Det finns flera faktorer som kan befordra eller hålla tillbaka en fort-
satt utbredning av distansarbete. Utifrån arbetsgivarperspektiv finns 
det huvudsakligen tre skäl som kan ligga bakom en önskan att använda 
distansarbete i något eller några av de former som presenterats i rap-
porten. 

Ett skäl kan vara att man önskar göra sig av med en verksamhet — 
en "avknoppningsteori" (jfr exemplet med postgirots etablering av en 
stanscentral i Kisa, som efter en kortare tid lades ned). Att lägga ut en 
viss verksamhet, som man kan f ömtse kommer att bli överflödig kan un-
derlätta nedläggning, vilket kan vara svårt om verksamheten bedrivs in-
om företagets/myndighetens egen ram. 

Ett annat skäl kan vara att företaget/myndigheten under perioder 
får ökad arbetsbelastning och toppar som man inte vill binda upp egen 
personal för. Detta kan snarast karaktäriseras som en dämpnings- eller 
buffertstrategi. 

Ytterligare ett skäl kan vara rekrytering. Enligt den intemationella 
litteraturen ansågs rekryteringssituationen i framför allt USA när det 
gäller datapersonal eller annan kontorspersonal göra hemarbetet attrak-
tivt för olika företag. Ur arbetsgivarens synpunkt skulle en större del av 
den potentiella arbetskraften kunna göras tillgänglig om man kan erbju-
da hemarbete eller annat närarbete. 

Genom att utveckla en struktur där arbetet förläggs i eller nära hem-
met kan många slippa tidsödande arbetsresor, få mer tid över för hem, 
barn och familj. Dessutom skulle en när- och grannskapskontakt kunna 
utvecklas som skulle kunna ge bostadsområdena mer liv och ett mer po-
sitivt innehåll. Ett arbetsliv där produktionen närmar sig hemmet skulle 
kunna ge individen ett mer flexibelt liv. Ett exempel på en långsiktig 
möjlighet är att individen inte behöver byta arbete för att han/hon flyttar. 
Tekniken i form av datomtmstning och teleöverföring medger att man 
flyttar vart som helst och tar jobbet med sig. 

Utifrån samhällets och individens horisont ligger det en positiv möj-
lighet i att det med distansarbete som medel kan skapas arbete i syssel-
sättningssvaga regioner. Distansarbetet kan användas som ett regional-
politiskt instmment, vilket SIGA och Wimar Data visar exempel på. 

På mycket lång sikt kan distansarbete medföra avsevärda vinster 
samhällsekonomiskt genom minskad energiförbmkning och genom att 
en på sikt kanske förödande koncentration till storstadscentra kan 
undvikas. 

I takt med att tekniken mer och mer medger möjlighet att arbeta i 
eller nära hemmet och i takt med att företag och arbetsgivare mer och 
mer kan komma att intressera sig för denna möjlighet är det viktigt att 
koncentrera arbetet på distansarbetsfrågoma till vilken form arbete på 
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distans bör ta sig och inte på dess vara eller inte vara. Det bör vara viktigt 
att koncentrera intresset på hur olika faktorer som arbetsinnehåll, yr-
keskunskaper, löneformer, anställningsförhållanden, fackligt arbete, so-
cial miljö m m påverkas för olika yrkesgrupper beroende på vilken form 
av distansarbete som utvecklas. 

"Ger spridd datakraft nya livsmönster?" 
Vad säger forskama? Aktuell debatt om data 
Forskningsrådsnämnden, styrelsen för teknisk utveckling, televerket, 
1982 

När vi reser — till jobbet, till en utställning, till en konferens — så är det 
till stor del för att söka, för att utveckla, för att utbyta information. För 
att kommunicera. På samma sätt har vi en betydande transportapparat 
för att förflytta information, bunden på papper, alltså brev och annan 
post, tidningar, tidskrifter och böcker, ja även värdeförsändelser. 

Snart kan nästan all information överföras på data, och den datakraf-
ten kan i sin tur nästan helt distribueras med teleförbindelser. Får vi då 
dataterminaler i stället för pendeltåg och bussar, TV-skärmar i stället för 
tidningar? Är det alls önskvärt? Riskerar vi en bildningsklyfta, inte läng-
re mellan läskunniga och illitterata men mellan dator-analfabeter och 
dator-litterata? 

Den här utvecklingen diskuteras utifrån olika utgånspunkter av Tar-
ja Grönberg och Jacob Palme. Palme deltar i utvecklingen av nya kom-
munikationssystem, Grönberg har studerat dem från samhällsplane-
ringens synpunkt. Deras inbördes debatt leds av Bertil Thomgren, som 
har erfarenheter av båda dessa slag. Alla tre har forskarbakgrund. 

Jacob Palme tar upp en rad argument, vars ledmotiv är att datorise-
rad kommunikation är en nyskapande resurs, som tillför helt nya möjlig-
heter att utnyttjas eller — åtminstone — seriöst prövas i större skala. 
Med utgångspunkt i egna och andras dokumenterade erfarenheter av 
datoriserad kommunikation inom ramen för det s k KOM-systemet vill 
han peka på att denna typ av kommunikation är "en vit fläck på kartan" 
vid sidan av övriga kommunikationsformer. En viktig principiell nyhet 
är, argumenterar Palme, att också stora gmpper av människor får tillfäl-
le till inbördes tvåvägskommunikation med kortare svarstider än t ex 
brev kan medge till en kostnad som på sikt blir avsevärt lägre än för brev. 

Listan över möjliga positiva effekter — argumenterar Palme — kan 
göras lång. Som exempel tar han bl a upp möjligheterna till större jäm-
likhet i kommunikationsprocessen, större möjligheter till medinflytan-
de för enskilda medverkande ("alla" medverkande), mindre bundenhet 
till tid och mm av betydelse för bl a regional utjämning av livsvillkor och 
arbetsbetingelser. Palme vill betona att den nya kommunikationstekni-
ken är att se som ett positivt komplement/tillskott — inte som någon er-
sättning för de kontaktformer vi redan har. 

Tarja Grönbergs svar ifrågasätter realismen i Palmes utsagor beträf-
fande positiva effekter. Ny teknik införd i en värld, där obalans råder så-
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väl mellan individer som gmpper och regioner kan, argumenterar Tarja, 
snarare riskera att förstärka rådande obalans än vara utjämnande. Re-
dan inträdesbiljetten, ekonomiskt och/eller utbildningsmässigt, får en 
segregerande effekt. Alla har i praktiken inte möjlighet att delta på sam-
ma villkor. 

Ett annat ledmotiv för Tarja är riskerna för negativa effekter på and-
ra, redan existerande kommunikationsformer. Om nya medier verkligen 
vinner acceptans i större skala kan de, i likhet med bilen, rycka undan 
den ekonomiska grundvalen för andra altemativ av betydelse för utsatta 
gmpper. 

Jacob Palme pekar i sitt nästa inlägg på att han inte skisserat några 
avlägsna visioner, utan grundat sina utsagor på observation av faktiskt 
beteende i verkliga valsituationer. Som exempel tar han upp svenskar-
nas snabba acceptans av uttagsautomater (Bankomat och På Minuten) 
också i de fall (dagtid) då man har fri möjlighet att i stället välja ansikte-
mot-ansikte-kontakt med en bankkassör. Andra exempel är den omfat-
tande användningen av datoriserad kommunikation, typ KOM, som 
komplement till andra kontaktformer. Nya medier kan leva sida vid sida 
med existerande, understödja varandra i ett stort spektrum av kommu-
nikationsmedier. 

Såväl Tarja som Jacob framstår som eniga vad gäller de potentiella 
möjligheter som kan följa av datoriserad kommunikation, främst vad 
gäller arbetslivet. Ett viktigt exempel, som båda tagit upp, är minskad 
bundenhet till tid och mm, av betydelse såväl för regionalpolitik som för 
sysselsättningsmöjligheter. Andra media, t ex brev och telefon, kan vis-
serligen ge frihet vad gäller tid eller mm, dock inte samtidigt, vilket da-
toriserad kommunikation medger. Tarja tar i sitt nästa inlägg just upp 
"nyttoaspektema", t ex de ökade möjlighetema att flytta/anpassa ar-
betsplatser till boendet, minska restidema till och från arbetet och möj-
ligheten att stödja (komplettera) andra utbildningsformer. 

Även om Tarja inte förnekar möjligheten att nå också andra kvalite-
ter som spridning av medinflytande eller nya möjligheter till facklig 
verksamhet, vill hon ifrågasätta realismen i vad tekniken (i sig själv) kan 
åstadkomma. Andra faktorer spelar större roll med eller utan teknik. 

Vilka effekter som tar över i skilda situationer vet vi idag inte med 
säkerhet. Redan möjligheten att nå viktiga samhällsmål med nya medel 
bör dock ges "the benefit of doubt". Så borde t ex arbete i grannskapet 
prövas på tidigt stadium i en skala som möjliggör att fortsatt utveckling 
kan ske i allmänt accepterade former. 

"Jobb i framtid? — Tankar om industriarbetet i 90-talets datorsamhälle" 
Antologi sammanställd av Jan-Erik Ekenhill och Bo Hedberg 
Akademilitteratur 1983 

Tio företrädare för industri, fackförbund och forskningsinstitutioner 
har fått i uppgift att beskriva nittiotalets industriarbete i datorsamhället. 

I förhållande till den nu pågående samhällsdebatten om det nya 
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hemarbetet, distansarbetsplatsema och "electronic cottages" (Toffler, 
1980) markerar de tio scenarioförfattama en uppfattning där hemarbe-
tet visserligen ökar (Östberg, Hedberg, Lundström) men där arbetsplat-
sen huvudsakligen fortfarande finns på institutionsnivån och där dagens 
arbetsplatser inte förändras dramatiskt på tio år. Grannskapscentraler 
och närarbetsplatser, snarare ån ett betydande hemarbete, kompletterar 
de traditionella fabrikema och verkstäderna. 

Det bör dock noteras att flera författare väntar sig att en kraftigt 
minskande del av arbetsstyrkan behöver var fysiskt bunden till själva 
tillverkningens lokalisering. Underhåll och övervakning sker där råva-
ror och maskiner finns, men en rad andra arbetsuppgifter kan förläggas 
till andra platser. Allt färre människor styrs av materialflödets och trans-
portsystemens logik. Boendets och de sociala systemens logik kan få 
större inflytande på var man arbetar i framtiden (Hedberg). 

"The Automated Office — A description and some human factors design 
considerations" 
Östberg Olov 
Teldok, rapport 6, nov 1983 

The Swedish Labor Union, TCO, which organizes most white collar 
workers in Sweden has disallowed remote work in the home whereby 
communications are maintained via terminals. Many people consider 
this to be a retum to "cottage industries" with the risk that employees 
are being mistreated. Compounding the problem is the feeling that reim-
bursement for remote work should be based solely on work produced. 
This provides the opportunity for exploitation of office workers (Olson, 
1983). Maybe even more serious is the social isolation of home workers. 
The decrease in professional contact is likely to affect work motivation, 
job satisfaction, and opportunities for professional development and ad-
vancement (Working Women, 1980). Even for a manager who chooses to 
work at home, there is no assurance that the decrease in human interac-
tion will not affect his or her long term carrier path, since visibility is 
often a key to promotion (Olson, 1983). 

There are other cost-effective altematives to working at home and at 
the office: satellite work centers, neighborhood work centers, and flexib-
le work arrangements. A satellite work center is a relocation of an organi-
zation to a geographical location selected to minimize commuting dist-
ance. Again, there might be problems of remote supervision and social 
isolation from professional peers. 

Neighborhood work centers provide another option. In this case, re-
mote supervision of employees is assumed to be effective. Employees 
from different organisations can share space and equipment in the work 
center close to their homes. This concept might be difficult to implement 
on a large scale, however, because it requires a great deal of cooperation 
among different organizations. 

The most appealing option (maybe the only viable one?) is a flexible 
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arrangement whereby individuals can work at home or in the office as 
they see fit. Many companies now encourage employees to stay at home 
when they can, thereby removing themselves from the distractions of 
the office. Likewise, employees might have terminals at home in order to 
work at night or on weekends during non-peak computer hours. 

"Det framtida kontoret" — Bearbetat föredrag från ett IVA-symposium 
Arne Larsson, Tom Lindström 
Teldok information, rapport nr 7,1983 

Kommer kontorstekniken att berika och avlasta, att effektivisera och ge 
helt nya möjligheter? Det är vad många hoppas. 
eller 

Kommer tekniken att skjuta människan åt sidan, att skapa ökad 
stress och ge mindre antal arbetstillfällen? Det är vad en del fruktar. 

En stor del av verksamheten på ett kontor kan rubriceras som infor-
mationsbehandling. Samma beteckning brukar användas om de presta-
tioner, som utförs av datorer. Det är följaktligen inte onaturligt att fråga 
sig hur den framtida informationstekniken kan komma att förändra kon-
torsyerksamheten. 

Över hela den industrialiserade världen debatteras dessa frågor och 
man har också försökt bedöma rimligheten i olika utvecklingsalternativ. 

Denna skrift bygger på föredrag vid Ingenjörsvetenskapsakademi-
ens Beijersymposium i september 1981. James Driscoll, MIT, Paul 
Strasmann, Xerox, James Bair, Bell Northern Research och Julius Len-
gert, Siemens gav där sin syn på kontorsautomation. 

Deras föredrag har bearbetats av Ame Larsson och kompletterats 
med synpunkter från svenska företrädare för kontorsautomationens in-
tressenter: Håkan Ledin, Ericsson Information Systems, Cecilia Möller, 
TCO, Kerstin Blomberg, Swedish Match, Staffan Persson, Handels-
högskolan, Jan Lindelöw, Sperry och Bo Hedberg, Arbetslivscentmm. 

"Några tekniska hinder att göra framtidens kontor precis sådant vi 
vill ha det kommer inte att finnas", säger Staffan Persson, professor i in-
formationsbehandling vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Begränsningama ligger på andra plan, konstaterar Staffan Persson. 
Dvs framför allt det mänskliga planet: åsiktema om hur framtidens kon-
tor bör se ut går starkt isär, och det finns en rad institutionella (framför 
allt kanske fackliga och politiska) hinder för att utvecklingen helt ska föl-
ja de teknologiska intentionema. 

Datorkraften ökar möjlighetema till decentralisering, och Staffan 
Persson tror att de kommer att utnyttjas. 

"Vi kommer nog att få mindre kontor i framtiden. Centrala funktio-
ner blir samlade även i fortsättningen, andra uppgifter flyttas ut. Detta 
behöver inte betyda att datakraften orsakar arbetslöshet. Nettoeffekten 
kan mycket väl bli/7er jobb. 

Det är förmodligen här som en stor del av datadebatten kommer att 
föras i framtiden: 
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"Lättheten att distribuera datakraften innebär bl a att möjligheter-
na att arbeta hemma ökar", konstaterar Staffan Persson. "Jag känner en 
IBM-anställd som arbetar hemma fyra dagar i veckan och en dag på fö-
retaget. Det ger honom både möjlighet att arbeta koncentrerat på egen 
hand och lite av de direktkontakter med företaget och arbetskamrater-
na, som ju lätt kan gå förlorade om hemarbetet blir mycket utbrett. 
Grannskapscentraler kan vara ett sätt att utnyttja decentraliseringsmöj-
ligheterna utan att skapa isolering. De här nya arbetsformema verkar 
tas emot positivt av dem som faktiskt är med om dem — de stora betänk-
ligheterna redovisas från fackligt håll". 

"Sverige har i framtiden bättre möjligheter att hävda sig i internatio-
nell konkurrens som informationssamhälle än som industrisamhälle", 
säger Bo Hedberg, professor vid Arbetslivscentmm. 

En sådan allmän formulering döljer de många problemen på vägen 
mot informationssamhället — men i sin dagliga gäming gör Bo Hedberg 
mycket för att kartlägga dessa problem. Framtidens kontor har han olika 
bilder av, konkretiserade i ett par snabba scener: 

Scen nr 1: Det är kontoret vars lokalisering bestämts av boendet mer 
än av materialflöden och transporter. På storstadsspråk innebär det att 
arbetsplatsema inte behöver ligga i innerstaden. För landet kan det in-
nebära lokalisering till orter som är trevliga att bo i, men som ligger avigt 
till i förhållande till råvaror och marknader. 

"Det finns en växande kår av underleverantörer, som arbetar på dis-
tans för skrivbyråer, eller som blivit sina egna", säger Bo Hedberg. 
"Kvinnor som bildat eget bolag och köpt en ordbehandlingsmaskin ut-
gör en snabbt växande företagsgrupp i handelsregistret. Det här är ar-
betsplatser som finns i eller nära hemmen. Denna utveckling underlättas 
allteftersom datakraften byggs ut. Framtidens kontor ligger alltså delvis 
i hemmen eller i närsamhället". 

See« nr 2: Det är en utbyggnad av föregående scen — och den som 
Bo Hedberg finner mest intressant att diskutera: 

"Vi har hittills grovt underskattat de möjliga effekterna av den nya 
kommunikationstekniken. Datakraften börjar bli som elkraften — väl 
distribuerad över hela landet och åtkomlig från vägguttaget. 

Det bryter en rad gamla beroenden, som avgjort var verksamheter 
blivit lokaliserade. Om 5—10 år kommer det i varje fall inte att finnas 
några tekniska hinder att lägga produktionen på en plats och kontoret på 
en helt annan. Man kan mycket väl tänka sig att det på vissa orter — t ex 
gamla brukssamhällen, där produktionen lagts ned — kan upprättas lo-
kala ledningscentraler, som säljer administrativa tjänster till flera olika 
företag". 

Bo Hedberg föredrar en sådan modell framför exempelvis lösningar 
typ Grannskap 90 i Nykvam utanför Södertälje: 

"Risken är att sådana grannskapscentraler blir en sorts elektroni-
ska främlingslegioner. De anställda jobbar för ett stort antal separata ar-
betsgivare. Initiativet kommer utifrån. Ägarintresset är diffust. Det fun-
gerar nog bättre om man slår sig samman i ett lokalt samhälle, eller inom 
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en viss gmpp — t ex programmerare, som kan vinna mycket på att sälja 
sina tjänster i samverkan". 

"Hemma bra men borta bäst! — Om distansarbete i Frankrike" 
Gunnarsson Ewa, Vedel Gitte, Ipsen Sanne 
TCO 1983 

Denna skrift, som ges ut av TCO- har utarbetats av Ewa Gunnarsson, Ar-
betslivscentmm, Stockholm, Gitte Vedel, Roskilde Universitetscenter 
och Sanne Ipsen vid Teknologisk Institut i Köpenhamn. Skriften base-
ras på intryck från studieresor i Frankrike under 1983. Syftet med resor-
na var att samla erfarenheter från de försök med s k distansarbete som 
den franska regeringen bedriver med Telestyrelsen som drivkraft. 

Den franska telestyrelsen har i Post- och Televerkets regi sedan slu-
tet på 70-talet haft fyra försök igång med distansskrivcentraler. Dessa 
arbetscentraler betjänar styrelsens regionala avdelningar i några av de 
större städema: 

I alla dessa försök sker överföringen av upplysningar och informa-
tion via telekopiering och terminaler som är anslutna till telefonnätet. 

Hur förhåller sig då arbetsgivarsidan till distansarbete? En av tele-
styrelsens personalchefer har uttryckt sig så här: 

"Orsaken till vårt intresse för telearbete är att det ger möjligheter till 
att förbättra kontrollen över arbetet och för att avskaffa de nuvarande 
fasta löneformerna för det manuella arbetet (man kan i slutändan tänka 
sig hemarbete med samma löneform som idag, men med färre omkost-
nader för arbetsgivaren än nu med den fasta lönen). 

För den överordnade personalen kan vi knappast tänka oss en sådan 
form av kontroll, och därför tycks distansarbete uteslutet för dem." (Mo-
nod och Métayer, 1982) 

Telestyrelsen tycks inte tvivla på vem som ska arbeta i dessa dis-
tansskrivcentraler. Beror det på dem blir dessa centraler utan tvivel en 
arbetsplats för kvinnor med rutinartat sekretarararbete. 

Vid första anblicken låter det förföriskt att telestyrelsen vill ompla-
cera en del av det arbete som idag utförs i Paris, och att planstyrelsen vill 
påskynda de lokala adminstrationema att omplacera en del arbetsupp-
gifter från de större städema till mindre städer på landsbygden. 

Rör det sig om en reell decentralisering av förvaltningarna och en ut-
lokalisering av varierande arbetsuppgifter så finns det all anledning att 
vara nöjd. Men som planema ser ut idag kommer denna omstmkture-
ring nästan bara att beröra de mest underordnade stödfunktionerna — 
alltså arbetsuppgiftema där kvinnors andel är så gott som 100 %. 

De arbetsuppgifter som omfattar beslut och planering — där man 
verkligen påverkar arbets innehåll och uppläggning — de arbetsfunktio-
nerna blir kvar centralt i Paris eller i de större städema. Och det finns en 
risk för att dessa centraler blir ghetton för det manuella mtinpräglade 
arbetet. Och kommer det då inte att fortsätta att vara kvinnors arbete? 
Vad skulle egentligen kunna förhindra det? 
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"Datorer och decentralisering — En sekretariatsrapport från 
dataeffektutredningen" 
Anne Bark 
Dataeffektutredningen Ds A 1983:11 

Rapportens syfte är att belysa på vilka sätt den nya data- och telekommu-
nikationstekniken skulle kunna vara användbar för att uppnå ökad grad 
av decentralisering. Begreppet decentralisering ges härvid två principi-
ellt skilda innebörder: spridd geografisk lokalisering och spritt besluts-
fattande. 

Det år viktigt att ha klart för sig att hemterminalarbete kan få helt 
olika effekter beroende på vilka gmpper som kan komma att beröras. 
Det finns all anledning att vara kritisk mot satsningar på rutinartat hem-
terminalarbete, då möjlighet till meningsfulla arbetsuppgifter, till att ut-
vecklas i arbetet, till överblick och inflytande m m, kraftigt beskärs. För 
de som har kreativa och kvalificerade uppgifter kan dock arbetet i sig va-
ra tillräckligt utvecklande och självständigt för att de inte i samma ut-
sträckning berörs av den sociala isolering hemterminalarbete innebär. 
För dem som önskar att periodvis få arbeta i avskildhet borde det kanske 
finnas möjligheter att göra det. Denna möjlighet till flexibilitet kan vara 
värdefull för många. Det är dock knappast lämpligt att arbeta hela sin ar-
betstid på distans. En stor del av tiden bör tillbringas på den traditionella 
arbetsplatsen. Det bör därmed inte bli aktuellt att anställa hela personal-
kategorier på distans, t ex kontorister eller programmerare. 

Vad gäller grannskapscentralen i Nykvam, har tidigare ställts frå-
gan om en sådan verksamhet kan utvecklas på kommersiell basis utan 
någon form av ekonomiskt stöd? Företagen belastas idag inte med några 
kostnader för lokaler eller utmstning. För att det överhuvudtaget skall 
vara möjligt att driva en grannskapscentral tvingas personalen kanske 
att göra ett val mellan att antingen arbeta heltid på den traditionella ar-
betsplatsen eller i grannskapscentralen. Även om det finns en viss social 
gemenskap i grannskapscentralen kommer problematiken kring social 
isolering från arbetskamratema i sådana fall i förgmnden, liksom möj-
ligheterna till överblick och inflytande i arbetet, karriär m m. 

Men även om de anställda får möjligheter att dela sin tid mellan 
grannskapscentralen och sina tidigare kontor, kan de drabbas av social 
isolering på grannskapscentralen. Detta borde gälla de fall när grann-
skapscentralen är relativt liten, och samtliga eller de flesta enbart arbe-
tar delar av sin tid där. Det kan då hända att grannskapscentralen står 
mer eller mindre tom vissa dagar. 

För att arbete på distans överhuvudtaget skall bli aktuellt, måste 
dock företagen vara positivt inställda till sådana arbetsformer. Av de fö-
retag vi varit i kontakt med har ingen varit odelat positiv. Någon har varit 
direkt motståndare, och tyckt att dessa arbetsformer utgör ett skräm-
mande perspektiv. Andra ansåg visserligen att det kan vara bra att ha 
möjligheter till att ta hem en terminal under kortare perioder, men att 
kontaktema med medarbetama är så pass viktiga att det inte kan bli frå-
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ga om en permanentning på heltid. De lokala fackliga representanter vi 
talat med säger sig vara medvetna om teknikens möjligheter och risker 
vad gäller distansarbete, men att de ännu inte har tagit ställning till 
detta. 

Tekniken för att arbeta på distans finns redan tillgänglig, men mot 
den bakgmnd som redovisats ovan framstår det inte som vidare troligt 
att distansarbete kommer att få någon egentlig spridning i Sverige, åt-
minstone inte inom den närmaste framtiden. 

En del fömtsättningar som skulle kunna peka på en annan utveck-
ling har emellertid inte kunnat tas med i denna rapport. En väsentlig så-
dan är den internationella utvecklingen, som mycket väl kan tänkas gå 
i en helt annan riktning. Distansarbete som arbetsform bör därför kan-
ske inte helt avfärdas som ointressant; Sverige kan indirekt bli berört av 
olika former av distansarbete genom en allt tilltagande intemationell ar-
betsdelning. Det finns redan idag tendenser till en sådan utveckling, t ex 
import av programmerings- och systemeringstjänster från u-länder till i-
länder (Östberg, 1983). Ytterligare en obeaktad fömtsättning är den 
ökande spridningen och användningen av mikrodatorer (en "mikrofie-
ring" av datatekniken). 

"På tröskeln till ett nytt liv? — En reserapport från Storbritannien och 
Västtyskland" 
Monica Elling 
Arbetslivscentmm 1984 

Teoretiskt skulle idag en stor del av de ca 40 % av den svenska arbets-
kraften som kan benämnas informationsarbetare (OECD-rapport) kun-
na arbeta i hemmet eller i närheten av hemmet. Deras arbete binds inte 
till råvaror, transportvägar eller andra materialflöden. De arbetar med 
tecken och symboler. De förädlar och förmedlar information. De kom-
municerar och utbildar. 

Idag arbetar dock mycket få människor i Sverige eller i världen i öv-
rigt på detta sätt i regelmässigt hem/närarbete med datorstöd. 

Erfarenhetema från Storbritannien och Västtyskland bekräftade 
mina tidigare intryck, att när/distansarbete än så länge är en tämligen 
isolerad företeelse. Den utveckling jag har sett i Storbritannien och 
Västtyskland är dessutom i hög grad knuten till elektronikindustrin och 
framför allt till programvamsidan. 

De försök till värderingar av syftet med olika distansarbetsverksam-
heter, som jag försöker göra i det ovanstående, sammanfaller i hög grad 
med de huvudsakliga skäl, som vi angivit som troliga för en utveckling 
av distansarbete i skriften "Långt borta och nära", sid 78. 

I "Långt borta och nära" angavs huvudsakligen fem skäl som driv-
krafter för utveckling av när/distansarbete: 
• Ett skäl kan vara att ett företag eller en myndighet under perioder får 

ökad arbetsbelastning och toppar, som man inte vill binda upp egen 
personal för. Detta karakteriserade vi i "Långt borta och nära" som en 
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dämpnings- eller buffertstrategi. Exempel på buffertstrategier kan 
man finna i flera av de relaterade exemplen, t ex Siemens, teletexex-
perimentet i Baden-Württemberg, Rank Xerox och F Intemational. 

• Ett annat skäl kan vara att ett företag eller en offentlig verksamhet 
vill göra sig av med en verksamhet, någon personalkategori eller nå-
gon individ. Detta kallade vi i "Långt borta och nära" för en avknopp-
ningsstrategi. Avknoppningsstrategin kan sägas vara tillämplig på 
samtliga ovan uppräknade verksamheter, utom F Intemational, som 
i sin organisation från början genom freelancesystemet i huvudsak 
avhänt sig ett arbetsgivaransvar. 

• Ytterligare en drivkraft kan vara rekrytering. Från nordamerikansk 
litteratur och från erfarenheter i Storbritannien och Västtyskland 
framgår att ett hem- eller närlokaliseringsaltemativ kan vara en vä-
sentlig utgångspunkt för att kunna rekrytera attraktiv arbetskraft, 
t ex datapersonal. F Intemational och i viss mån Rank Xerox kan sä-
gas vara exempel på detta. Även företag som Intergrata och IVR i 
Västtyskland har detta skäl i åtanke, när man diskuterar distansarbe-
te för t ex programmerare. 

• Ett övergripande skäl är naturligtvis ökad lönsamhet, vilket framför 
allt i Storbritannien och Västtyskland är förbundet med altemativet 
att ha "self-employed" arbetskraft i stället för anställda medarbetare. 
En sådan utveckling innebär, som tidigare beskrivits, att företag och 
även offentliga arbetsgivare slipper väsentliga kostnader i form av 
skatter och sociala avgifter. 

• Ett femte skäl är mer förknippat med det offentliga området och 
handlar om när- och distansarbete som ett arbetsmarknads- och regio-
nalpolitiskt medel, Teletexexperimentet i Baden-Württemberg och 
EOSYS verksamhet med hemarbete för handikappade kan delvis re-
lateras till detta område. 

Av de verksamheter jag har kommit i kontakt med är det relativt få, 
som varit resultatet av direkta beslut och styrning från det offentliga om-
rådet. Merparten av aktivitetema på distansarbetsområdet i Storbritan-
nien och Västtyskland tycks ske på det privata området och med privata 
initiativtagare. 

Av de länder som hittills har varit föremål för undersökningar när 
det gäller det nya teknikområdet förefaller Frankrike vara längst fram-
me när det gäller att undersöka och pröva olika former av distansarbete 
som ett medel i arbetsmarknads- och regionalpolitiska sammanhang 
(Gunnarsson m fl). 

Den väsentliga frågan att ställa, är varför individen väljer att arbeta 
i hemmet eller på annat ställe än huvudarbetsplatsen. Dessutom ibland 
i former, som innebär att man i många fall går miste om rättigheter i form 
av en större trygghet, som man har som anställd. 

Många, som har varit aktiva i debatten om hem/distansarbete, me-
nar att det huvudsakliga argumentet är att människor inte har något val. 
Att systemet i form av en hårdnad arbetsmarknad, brist på bamomsorg 
m m, tvingar dem att inrätta sig i arbetsformer, som de egentligen inte 
önskar. 
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Detta är antagligen en del av sanningen. Samtidigt har det visat sig 
att människor som arbetar i dessa former själva har valt det. På Siemens 
står t ex anställda i kö för att få arbeta hemma, likaså vid Rank Xerox. 
Medarbetare vid F International stannar kvar, trots att exempelvis tidi-
gare problem med bamomsorg inte längre kräver det. 

De intervjuer vi gjorde i samband med "Långt borta och nära" vid 
SIGA i Norrbotten och med kvinnor som arbetade med ordbehandling 
i hemmet i olika former gav heller inte några tydliga signaler om att det 
rörde sig om människor, som handlade mot sina intressen. 

I debatten om och i motiven för hem/distansarbete ligger, anser jag, 
två mycket polariserade argument. Å ena sidan livskvalitéargumenten 
och å andra sidan lönsamhetsargumenten. De argument, som privata fö-
retag utgår från om de reflekterar över att använda hem/distansarbete 
som ett arbetsmetodiskt redskap, utgår med all säkerhet inte från oe-
gennyttiga bevekelsegmnder om ökad livskvalité. Trots detta kan möj-
ligheten att arbeta i hemmet eller på någon plats i närheten av hemmet 
ses som en stor fördel för den enskilde individen, arbetstagaren. Jag tror 
att det är väsentligt att renodla de olika inslagen i hem/distansarbete 
och, som vi påpekade i "Långt borta och nära" (sid 86) ägna oss åt att dis-
kutera formerna för en eventuell utveckling av distansarbete snarare än 
distansarbetets vara eller inte vara. 

"Ny teleteknik — ny organisation? Några erfarenheter av och funderin-
gar kring telekommunikationer och organisationsutveckling" 
Holst Gull-May, Vedin Bengt-Ame 
Teldok, rapport 11, juni 1984 

En av författarnas grundläggande observationer är att den nya tekniken 
inte med nödvändighet driver in företag i något bestämt och entydigt 
mönster, t ex mot koncentration i stället för spridning av beslutsfattande 
och/eller arbetsplatser. Det verkar i stället möjligt att använda ny tele-
teknik för att förstärka vitt skilda stymingsfilosofier, valda från andra 
utgångspunkter än rent tekniska. 

Vi har också funnit att det rör sig om en organisatorisk påverkan på 
fem nivåer: 
• det rent praktiska arbetssättet, "handgreppen" 
• sättet att ta hand om mtinuppgifter, "av programmerad karaktär" 
• nya principbeslut, "programmering", av organisationen 
• förändringar i industristmkturen 
• förändringar i samhällsorganisationen, t ex övergång från fysiska till 

"tele"transporter 
Vilka anställda accepterar ny teknik, nya sätt att kommunicera? Och 

var kommer facket in? Den första frågan kan besvaras generellt — flera 
forskare som gjort delstudier om införandet av t ex datasystem, video-
konferenser i stället för tjänsteresor och jättemöten, har kommit fram till 
— och det förvånar väl egentligen inte — att accept och effektivast möjli-
ga utnyttjandet av ny teknik på alla områden, inklusive telekommunika-
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tionsområdet, får man då alla som berörs av ett nytt system också från 
början är involverade i uppläggning och implementering. Och då de an-
svariga verkligen försäkrar sig om att alla har helt klart för sig hur syste-
met skall utnyttjas. 

Och fackets roll? Ett par intressanta iakttagelser talar för sig själv. 
Den numera klassiska situationen med grafikerna på Dagens Nyheter är 
ett extremt fall, där man kan misstänka att tekniken blivit syndabock. 

I ett annat fall — det gäller SIF, Industritjänstemannaförbundet — 
nyligen, "minst femton år försent", enligt en funktionär, gav organisatio-
nen ut en bok som talar om för medlemmama, dels att det faktiskt finns 
något som heter datorer som påverkar alltfler industritjänstemäns jobb, 
dels att facket har en del åsikter om detta fenomen, bl a att man inte kan 
hejda den tekniska utvecklingen. Osökt kommer vi i sammanhanget att 
tänka på fallet med försöken till distansarbete. (Vi funderade för övrigt 
ett tag på att granska just den aspekten i detalj ur ett internationellt per-
spektiv. Slutsatsen blev emellertid snabbt att det egentligen inte hänt 
särskilt mycket på området över de senaste åren, dels i avsaknad av stan-
dards både då det gäller hårdvara och mjukvara, dels på gmnd av icke-
existerande kompatibilitet mellan olika system, t ex datateknik och tele-
kommunikationer, och dels — uppenbarligen — på gmnd av dålig inför-
säljning inte minst till fack och slutanvändare.) 

I det konkreta fallet ville ett litet antal medlemmar i Posttjänsteman-
naförbundet som långpendlar till sina jobb delta i ett experiment med 
distansarbete, eftersom det skulle vara mycket fördelaktigt för dem. De 
fackliga funktionärema förbjöd dem dock att vara med med motiverin-
gen att de inte förstod konsekvensema och därtill inte sitt eget bästa! 

Kriterier för och erfarenheter av telearbete 
Typ av arbetsuppgifter 
• små fysiska krav, ingen eller ringa utmstning, utom papper och pen-

na 
• arbetstakten skall kunna styras av distansarbetaren 
• resultatet skall vara lätt att definiera 
• koncentration krävs 
• ständig kommunikation med andra krävs ej 

l y p av individer 
• motiverar och styr sig själva 
• känsla och egenvärde som experter 
• känsla för familjen 
• kreativ förmåga då det gäller problemlösningar 
• önskar få vara i fred och koncentrera sig 

Krav på ledningen 
• ömsesidigt förtroende 
• resultat — ej metodorientering 
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• nedbrytning av arbetsuppgifter 
• gemensam, god planering 
• täta kontrollpunkter, överenskomna i förväg 

"Aldrig laengre vaek end telefonen" 
Vedel Gitte 
Informations Forsknings Afdelningen, Handelshojskolen i Kobenhavn, 
1984 

Indforelsen af elektronisk data-/tekst-/sagsbehandling i kontorarbejdet 
samt de muligheder, som informations- og teleteknologi giver for at over-
fore data som elektroniske signaler over store afstande, betyder, at de 
forskellige arbejdsopgaver på kontoret kan adskilles fysisk-geografisk. 
Det er ikke laengere nodvendigt at alle ansatte er placeret i naerheden af 
hinanden for a kunne udf are de arbejdsopgaver, der i dag kendetegner et 
kontor. Meget af det arbejde, der föregår ved en datamat eller terminal, 
kan fremover udfores nsesten hvor som helst. 

I langt de fleste tilfaelde er distancearbejde et arbejde for kvinder 
med mtinepraegdede kontorfunktioner — hvis man ser bort fra den mest 
privilegerede distancearbejdsplads, naboskabscentralen. Det viste ek-
sempleme tydeligt, og det viser i övrigt lige så tydeligt de mange ek-
sempler fra USA, England, Tyskland og Frankrig. 

Eksemplet Grannskap 90/Nykvam-naboskabscentral antyder, at 
hvis naboskabscentralen skal fungere som en ekstra arbejdsplads ved si-
den af kontoret på virksomheden, er den kun en reel mulighed for fag-
grupper, som er meget ef terspurgte på arbejdsmarkedet, og som i forve-
jen har lettest ved at forhandle sig til bedre arbejdsvilkår. 

Det er ikke saerlig sandsynligt, at personer med et mere monotont 
og mtinepraeget arbejde — og det er i dag oftest kvinder — kan förmå ar-
bejdsgivere til at investere i en ekstra arbejdsplads ved siden af den ek-
sisterende. 

Eksemplerne SIGA samt tekstbehandling og interviewarbejde i 
hjemmet illustrerer, hvordan distancearbejde kan risikere at forme sig 
for kvinder med et mtinepraeget arbejde. Der er her ikke tale om en ekst-
ra arbejdsplads, der kan vaere med til at 0ge flexibiliteten i hverdagen. 
Tvaertimod er der tale om en arbejdsplads fysisk/geografisk isoleret fra 
det sted, hvor beslutningeme i virksomheden tages, og hvor planlaegnin-
gen af arbejdsprocessen föregår. 

Det ser således ud til, at for kvindelige sekretaerer, tasteoperatarer 
m.v. er altemativet til dagens arbejdsplads enten hjemmearbejde eller 
arbejde i fjemskrivningscentraler. 

Til sidst er det på sin pläds at sperge, om der egentlig er nogen 
gmnd til at tro, at distancearbejde vil få en större udbredelse fremover. 

Teknisk set er der ingen vaesentlig hindringer. Der har dog vseret så-
kaldte kompatibilitets-problemer, dvs problemer med at koble forskelli-
ge producenters datasystemer til hinanden. Det gaelder bla. i SIGA-
projektet. Men den tekniske udvikling er indtil i dag sket med en så stor 
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hastighed — og med så store okonomiske interesser bag — at man må 
formode, det kun er et sporgsmål om tid, for det er fundet en lösning på 
disse problemen 

Det afgorende i vurderingen af distancearbejdets fremtidige om-
fång er dog heller ikke selve teknikken, men sporgsmålet om det kan be-
tale sig for virksomheder, og om der er nogen, der vil eller kan blive tvun-
get til at arbejde på denne made. Det er derfor centralt at vurdere, dels 
den strategi, som arbjedsgivere vaelger for at rationalisere kontorarbej-
det, dels en raskke politiske og okonomiske faktorer, der er med til at ind-
skraenke kvinders valgmuligheder m.h.t. lonearbejde. 

Vi må altså forvente, at distancearbejde — i form af hjemmearbejde, 
men ikke mindst i form af servicebureauer — kan blive bmgt som led i 
arbejdsgiveres rationaliseringsstrategi. Distancearbejde bliver dog med 
al sandsynlighed ikke den eneste strategi, men evt. en strategi parallelt 
med "automatisering" på det mere traditionelle kontor. 

En raekke politiske og okonomiske faktorer kan vaere med til at for-
midle en sådan rationaliseringsstrategi. 

Hvis fx prisen på bornepasning stiger; hvis aeldreomsorgen private-
seres; hvis den kollektive trafik bliver dyrere og måske indskraenkes; 
hvis det bliver svaerere at få arbejdslßshedsundestottelse og hetzen mod 
de arbejdslose forstaerkes, så er det let at forestille sig, at kvinder med 
hovedansvaret for familie och bom kan blive tvunget till at arbejde i eller 
meget naer hjemmet for at spare på de daglige udgifter og for ovehovedet 
at få et lonearbejde. 

Politiske indgreb, der forvaerrer småbomsfamiliers okonomi, og 
som gor det svaerere for kvinder at klare dobbeltarbejdet, kan på denne 
"indirekte" made gore distancearbejde til en tvang for en större gruppe 
kvinder. 

"Distansarbete" 
Svenska arbetsgivareföreningens allmänna gmpp, 1984 

Ofta sätts tyvärr distansarbete synonymt med arbete i bostaden. Valet 
av arbetsplatstyp har i detta projekt setts som ett resultat av i första 
hand andra faktorer än tekniska eller funktionella. Därför har diskussio-
nerna inte begränsats till viss typ av arbetsplats, utan inrymmer alla ne-
danstående varianter. 

Filial: En enhet som ingår i en större organisation. Filialen har ofta 
ett visst självstyre men delar vissa centrala funktioner med andra filia-
ler. Filialens arbetsuppgifter är utåtriktade, ofta orienterade mot en 
produkt- eller produktionsfaktormarknad. De anställda i en filial har sin 
arbetsplats, sin arbetsledning och sina närmaste arbetskamrater lokali-
serade i filialen. Arbete inom filialen är inte distansarbete, medan den 
del av jobbet som riktar sig mot HK eller motsvarande kan ses som dis-
tansarbete. 
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Utlokaliserad avdelning: Ingår i en större organisation ofta 
som en länk i en infokedja, men är geografiskt avskild från kedjans övri-
ga länkar. De anställda i en sådan avdelning har sin arbetsplats, arbets-
ledning och arbetskamrater på avdelningen. Avdelningens verksamhet 
i sin helhet kan ses som distansarbete. (T ex AIB i Kimna, Kristine-
bergs Stans i förhållande till Boliden.) 

Grannskapscentral: En arbetsplats där anställda hos flera olika 
arbetsgivare arbetar i gemensamma lokaler. Grannskapscentralen är 
placerad i närheten av de anställdas bostadsområde för att minska pend-
lingen och berika området. De som arbetar från en grannskapcentral har 
ett rent distansarbete. Arbetsledningen finns på annan ort och de männi-
skor som finns i lokalen är inte arbetskamrater i vanlig bemärkelse. 

Hemarbete: Arbetsplatsen är inrättad i bostaden. All erforderlig 
utmstning finns också i hemmet och så gott som hela arbetsinsatsen ut-
förs i hemmiljö. De som utför avlönat arbete i hemmiljö saknar arbets-
kamrater i vanlig bemärkelse. Ofta är det frågan om arbeten av typen 
fria yrken t ex konsulter, författare, konstnärer av olika slag m m. Det 
finns också exempel på administrativt hemarbete, t ex ord-/textbehand-
ling, dataregistrering och liknande. Hemarbete kan klart ses som dis-
tansarbete. 

"Flexiplace": En alternativ arbetsplats var/varifrån den anställ-
de kan utföra vissa arbetsuppgifter under kortare eller längre tid. Ka-
raktären hos arbetsuppgiftema avgör dag för dag var arbetet utförs. En 
arbetsplats i hemmet eller i en grannskapscentral kan vara en sådan al-
ternativ arbetsplats för arbetsuppgifter som kräver avskildhet eller som 
måste göras utanför ordinarie arbetstid. 

Det slående analysresultatet är det stora antalet funktioner och ar-
betsuppgifter som är möjliga att utföras som distansarbete. 

Av de funktioner och arbetsuppgifter som ingick i metodtesten an-
sågs 133 uppfylla de uppställda kriteriema, dvs vara möjliga att utföras 
som distansarbete. Dessa utgör, grovt skattat, kanske hälften av alla 
funktioner som fanns på de undersökta områdena. 

Vid ett av företagen, där analysen gjordes på 90 % av hela verksam-
heten, utgjorde de arbetsuppgifter som var möjliga att utföras på distans 
ca 20 % av arbetsvolymen mätt i årsarbetstimmar. 

Bland funktioner och arbetsuppgifter som ansågs kunna utföras 
som distansarbete fanns även många mycket kvalificerade arbeten. 

Här nedan några exempel på arbetsuppgifter som kan utföras på 
distans: 

Utveckling systemutveckling 
konstmktion 
utveckling av arbetshjälpmedel 
delar av forskningsverksamhet 
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Extema kontakter med: banker 
kunder 
leverantörer 
myndigheter 
försäkringsföretag 

Administration av: löner 
fakturor 
bokföring och redovisning 
produktionsplanering 
materialplanering 
bemanningsplanering 

Övrigt: dokumentation 
kodning 
registrering 
registerunderhåll 

• Viktigt villkor för arbete på distans är att erforderliga arbetsunderlag 
kan överföras till distansarbetsplatsen. 

• De tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga på marknaden, och 
som ofta redan finns på företagen, är tillräckliga för att arbete skall 
kunna utföras på distans. 

• Det som utgör hinder för arbete på distans är egenskaper i arbetsupp-
giftema snarare än annan typ av hinder. 

• Fler arbetsuppgifter än väntat kan utföras på distans. Dessa arbeten 
är av många olika slag. 

• En överraskande stor del av verksamheten, även volymmässigt sett, 
kan utföras som distansarbete. 

• Kvalificerade arbeten kan också utföras på distans. 
• Ett samband har kunnat konstateras mellan "datoriseringsgrad" och 

"möjlighet att utföra arbete på distans". För datoriserade arbetsupp-
gifter finns det kända tekniker för snabb informationsöverföring och 
väldefinierade funktionsstrukturer. Det har däremot inte framkom-
mit något som klart tyder på att mtinbetonade eller "enkla" arbets-
uppgifter skulle vara "mera möjliga" distansarbeten än andra. 

"Datoranvändning i hushållen" 
Rapport från datadelegationen 
Civildepartementet Ds C 1984:10 

Datorstött hemarbete i större skala är i dag ovanligt i Sverige. Vissa 
gmpper, såsom t ex ADB-personal, som arbetar hemma t ex en dag 
av fem i veckan kan dock urskiljas. 

Görel Almstedt redogör i sin litteratursammanställning för fyra 
motiv som är tänkbara för företagen när det gäller att organisera ar-
betet som hemarbete: 
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• minskade lokal- och investeringskostnader 
• utjämningsinstmment vid produktionsfluktuationer 
• lägre lönekostnader/högre produktivitet 
• minskad frånvaro 

De motiv för arbetstagarna som nämns av Almstedt är framför allt 
följande: 
• minskad pendling 
• brist på lokala arbetstillfällen 
• bristande barntillsyn 
• flexibel arbetstid 
• lugnare arbetsmiljö 

De främsta fördelama för samhället med ett mer utbrett hemarbete 
vore: 
• minskad energiåtgång och minskad miljöförstöring 
• man fick ett instmment för regionalpolitiska åtgärder 
• arbetsmöjligheter för rörelsehandikappade 

Nackdelama för företaget med att organisera hemarbete kan enligt 
Almstedt sammanfattas under rubrikerna: 
• övervaknings- och kontrollproblem 
• krav på nyorganisation och nya ledarstilar 
• fördomar hos kunderna 

De nackdelar hemarbetet kan föra med sig för arbetstagaren visar 
sig vara mer omfattande än de för arbetsgivaren. De huvudsakliga prob-
lemen är: 
• isolering 
• osäkrare inkomst och försämrade förmåner 
• svårigheter att skilja arbete/fritid 
• osäkrare karriärmöjligheter 
• Ökad arbetsdelning 

Vi bedömer det som mycket sannolikt att datorstött deltidshemar-
bete kommer att öka i omfattning i Sverige inom de närmaste åren. Den 
flexibilitet det medför att t ex arbeta i hemmet en eller ett par dagar per 
vecka kommer att uppskattas av framför allt vissa specialister och där-
för öka i omfattning inom begränsade yrkesgrupper. Arbete i hemmet 
på heltid för andra gmpper än egna företagare och fria yrkesutövare, 
tror vi inte kommer att få någon större omfattning. 

För ett datorstött hemarbete i Sverige av denna typ kommer dagens 
hemdatorer inte att räcka till. Det som krävs är avancerade transportabla 
persondatorer, stationära persondatorer eller t ex ordbehandlingsdato-
rer. En sådan utmstning kommer sannolikt att sjunka i pris om några år 
och kan bli attraktiv att anskaffa för anställda som vill utföra en del av 
sitt arbete hemma. Kanske kan en del sådana anskaffningar betalas av 
arbetstagare och arbetsgivare gemensamt. 

Det kan också vara fråga om att en del av det övertidsarbete många 
utför i hemmet i form av rapportläsning, skriva PM m m kan bli mera da-
toriserat hemma eftersom det datoriseras på arbetet. Sådana arbetsta-
gare kanske vill ta med sig några disketter hem i stället för en dokument-
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portfölj full med papper. Finns sedan fömtsättningama för datorstött 
övertidsarbete hemma, kan den anställde komma att öka sitt hemarbete 
till del av ordinarie arbetstid. Via meddelandetörmedlingssystem kan en 
sådan anställd också klara av en del av sina arbetskontakter hemifrån. 
Många KOM-användare utnyttjar KOM t ex på kvällstid för att läsa och 
skriva meddelanden till andra. 

Den av oss skisserade spridningen av datorstött hemarbete bygger 
således på en fortsatt utbyggnad av det datorstödda arbetet på arbetplat-
sema. Detta är viktigt eftersom det ställer särskilda krav på datorutrust-
ningens kvalitet hemma. Helst skall utmstningama vara lika sett ur an-
vändarens synvinkel. Man kan naturligtvis göra avkall på kringsutmst-
ning som till exempel skrivare, färgmonitor etc. Däremot ska 
persondatorema som används i hemmet var kompatibla med de som an-
vänds på arbetsplatsen. Samma programvara skall kunna användas och 
filer ska kunna föras över mellan utmstningama. 

Inom ramen för delegationens arbete har gång på gång frågor om 
datorstött distansarbete väckts. I utredningen om datoranvändning i 
hushållen har enbart olika typer av datorstött hemarbete behandlats. 
Delegationen bedömer det angeläget att en samlad översyn av frågor om 
datorstött distans- och hemarbete kommer till stånd i en utredning. I 
denna nya utredning bör tidigare utredningsarbete från bl a arbetslivs-
centmm och dataeffektutredningen uppdateras. Erfarenhetema av da-
torstött distansarbete i Sverige, bl a Grannskap 90 och SIGA samt andra 
regionalpolitiska satsningar bör samlas in och analyseras. Utredningen 
bör även ta del av utländska erfarenheter. Särskilda insatser får göras för 
att behandla frågor om deltidshemarbete. Delegationen anser att ar-
betsmarknadsdepartementet skulle kunna ta initiav till en sådan samlad 
översyn. 

"Datorer och arbetslivets förändring — Slutbetänkande av 
dataeffektutredningen" 
Arbetsmarknadsdepartementet SOU 1984:20 

Vi har i detta betänkande, liksom i tidigare rapporter, starkt betonat kra-
vet på en arbetsorganisation som innebär meningsfulla arbeten, goda 
kontakter med arbetskamrater, möjligheter att utvecklas i sitt arbete 
samt möjligheter till överblick och inflytande. Vi ser mycket små möjlig-
heter att organisera ett ensidigt och rutinartat hemterminalarbete, t ex 
skriv- och registreringsarbete, på ett sätt som tillfredsställer dessa krav. 
För de som har kreativa och kvalificerade uppgifter kan dock arbetet i 
sig vara tillräckligt utvecklande och självständigt så att de inte i samma 
utsträckning berörs av den sociala isolering som hemterminalarbete in-
nebär om de under en viss del av arbetstiden föredrar att arbeta i 
hemmet. 

På en närarbetsplats sammanförs flera arbetsplatser till lokala ar-
betscentra i vanliga bostadsområden. Personal från olika företag, myn-
digheter och organisationer delar på lokalerna och den tele- och dataut-
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mstning som finns där. Ett företags anställda kan arbeta i den närar-
betsplats som ligger närmast hemmet. Närarbetsplatser skulle kunna 
finnas över hela landet. Det blir därmed möjligt att "ta med sig" en an-
ställning när man flyttar genom att arbeta i närarbetsplatsen i den nya 
bostadsorten. 

Liksom vid hemterminalarbete torde de främsta drivkrafterna för 
enskilda individer att arbeta på en närarbetsplats vara möjligheter till 
personlig flexibilitet vad gäller fördelningen arbete, arbetsresor och fri-
tid. Gemenskapen med människorna i den egna närmiljön kan förbätt-
ras. Men många av de risker som gäller för hemterminalarbete gäller 
även för närarbetsplatser, t ex minskade karriärmöjligheter och social 
isolering från arbetskamrater. Arbetsledare kan p g a de långa avstån-
den mellan sig själva och de anställda vilja ha en ökad övervakning och 
kontroll via datasystem. Kontakter och en viss arbetsgemenskap med 
anställda från andra företag kan däremot utvecklas. Det kollegiala stö-
det försvinner emellertid. Olika arbetsgivare kan också medföra bety-
dande svårigheter ur facklig synpunkt. Vem tar t ex det fulla arbetsgi-
varansvaret vid förhandlingar rörande förhållanden på närarbets-
platsen? 

Arbetsuppgifterna i en närarbetsplats kan vara av samma karaktär 
som vid hemterminalarbete. Det är dock möjligt att ett större antal olika 
typer av kontorsfunktioner kan inrymmas. Det har uttryckts oro för att 
det främst skulle var anställda med rutinartade arbetsuppgifter som 
skulle arbeta i dessa närarbetsplatser. Som en del av ett forskningspro-
jekt drivs för närvarande en form av närarbetsplats i Sverige. I detta för-
sök deltar till övervägande del kvalficerad personal med fria yrken: kon-
sulter, tekniker, produktionsplanerare, forskare, bankrepresentanter för 
nya banktjänster etc. Humvida detta skulle vara typiskt för en närar-
betsplats om de vore vanligt förekommande är dock svårt att bedöma. 

I den mån det kan bli fråga om att ensidiga och rutinartade arbets-
uppgifter utplaceras på detta sätt, gör vi bedömningen att möjlighetema 
till en god arbetsmiljö i begreppets vida betydelse är tämligen begränsa-
de. Detta gäller speciellt om all arbetstid förläggs till närarbetsplatser, 
och om inga möjligheter till omväxlande arbetsuppgifter finns. 

Tekniska möjligheter och sociala arrangemang (infrastmktur, sam-
hällsorganisation, politiska beslutssystem m m) ger samhällsutveck-
ling. Valet mellan en framtida datorisering på hemnivå (hemarbete m m) 
och en datorisering på institutionsnivå (närarbete m m) är exempel på en 
utmaning och ett oerhört viktigt strategiskt val för informationssamhäl-
lets utveckling. En datorisering på hemnivån är förknippad med hemar-
bete, home banking, home shopping, datorstödd undervisning, elektro-
nisk post, tidning och betalningsförmedling samt ett ökat mediautbud i 
hemmen. En datorisering på institutionsnivå (närarbetsplatser, lokala 
datorcentra, grannskapscentraler) är mera förenligt med befintliga insti-
tutioner i samhället som post, bank, skola, daghem, bibliotek och 
tidning. 

I sin förlängning kommer ovantående framtidsbilder i den mån de 
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förverkligas att ge upphov till nya livsstilar. Ökade kunskapskrav i arbe-
tet, utsuddandet av gränserna mellan olika yrkeskategorier, det ökade 
kontaktnätet i dator- och kommuniktionsteknikens spår, möjligheter att 
förlägga delar av arbetet i närmiljön eller hemmet påverkar naturligtvis 
även sociala och kulturella mönster. 

Motståndama till en datapolitik missar denna samordningseffekt 
och jämför ofta datom med andra isolerade maskiner eller verktyg ("Vi 
har ju ingen politik för symaskiner, skrivmaskiner eller blyertspen-
nor"). Men informationsteknologin har en helt annan förändringskraft 
och räckvidd. Den kan skapa nya infrastrukturer i samhället. Den kan 
påverka företagsstrukturer och arbetsorganisation. Den kan förändra 
relationen mellan arbete, hem och fritid. Den kan kort sagt förändra vår 
kultur! 

Dessa förändringar kan t ex påverka arbetets lokalisering och sam-
bandet mellan arbetsliv, samhällsliv och familjeliv. 

Hemarbete och arbete på närarbetsplatser är redan nu en teknisk 
möjlighet för många anställda. Former för sådant arbete och erfarenhe-
ter av redan inledda försök måste bli föremål för studier och utvecklings-
arbete. Ett samhälle med omfattande arbete på hemnivån skiljer sig 
med säkerhet avsevärt ifrån ett samhälle, där nya former för kollektivt 
arbete på arbetsplatser utvecklas. Vägvalet mellan datorisering på hem-
nivå eller på institutionsnivå berör åtskilliga institutioner fömtom den 
konventionella arbetsplatsen. 
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