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Att jobba hemma

Jag tyckte resorna var fbr jobbiga~ och sa kande jag mig sa
l~ngt fr~n mitt barn~
bade fysiskt och kanslomassigt.
En av mina arbetskamrater har just sagt upp sig. Inte fbr att
sluta jobba~ i och fbr sig~ men for att sluta aka till jobbet i
ett kor. Hon blir nu hemma de narmaste aren, men med en intressant mojlighet att kombinera arbete, barnvard och fritid.
Med sin hittillsvarande arbetsgi v are~ plus dessutom med en
annan, har hon nu avtal om oli k a typer av hemjobb. P~ hennes
skrivbord hemma befinner sig en tv~ kvalificerade dataterminalutrustningar, den ena for teledata~ den andra for ordbehandling.
B~da kan naturligtvis sanda material pa telefonnatet.
Med teledatautrustningen editerar hon text- och bildmaterial i
farg. Fr~n kundernas skisser skapas en rad av lattillgangliga
informationssidor. Med ordbehandlingsutrusningen fbrvandlas
kladdiga handskrivna manuskript till valartade promemorior och
affarsbrev, fardiga att bverforas pa telefonnatet. Sekundsnabb
leverans, sa att saga.
Kanske kan det bli lite enformict emellanat~ men jag kan ju
bestamma mitt eget tempo hela tiden. Det ar klart att jag mest
hela tiden hailer kontakt med vad som hander i barnhagen. Men
mellan varven kan jag gora en del terminaljobb. Vill jag ta
en paus, sa gbr jag det. Och ar min lilla flicka orolig, sa ar
jag med henne nagon timme. Det passar oss bada~ helt enkelt.
For manga typer av arbetsuppgifter kan detta verka idealiskt.
Arbetseffektiviteten kan sattas in dar och nar den verkligen
behovs. Och antligen far "arbetstagaren" ett verkligt inflytande
over sin arbetsmiljo.
Visst kan barnpassningen bli lidande~ vilket barn leker sa att
saga pa bestallning - nar mamma eller pappa ska jobba en stund?
For oss som just har smabarn kan ett stilla leende vara pa sin
plats har. Alldels sarskilt i tider av trotsaldrar. Men a andra
sidan, smattingarna saver fa k tiskt middag da och da~ de lite
aldre barnen g~r da och da pa promenad, och deltidsdagis ar en
mojlighet.
Den har formen av arbete innebar en hel del intressant:
en ovanlig mbjlighet att anpa s sa arbetsuppgifterna
gransen mellan arbetsgivare och arbetstagare suddas delvis ut,
man blir "sin egen" i okad utstrackning
arbetsuppgifter kan distribueras geografiskt till bomiljon.
vilket onodiggbr manga ganger jobbiga och inte minst
energikravande arbetsresor
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Men tveksamhet finns det ocks~ fog for. Vad h~nder med den
m~nskliga kontakten i
jobbet? Att inte ha arbetskamrater att
umg~s med over kaffet,
till lunchen osv. Inga stimulerande
spontana diskussioner, ingen argumentering om ditt och datt. Och
inget byte av fysisk miljo, om ~n bara slentrianm~ssigt mellan
bostad och jobb.
Det finns

allts~

for och emot, givetvis.

Intressantast blir kanske att kombinera hemarbete med dagens
arbetsformer. Att kunna vara hemma p~ en flexibel deltid. S~dant
~r viktigt inte minst for sm~barnsfor~ldrar.
Och for fysiskt
rorelsehindrade personer kan det innebara dramatiska
forb~ttringar.
Nar kan det bli verklighet i storre skala?
har nar som heist, egentligen ~r det
redan over oss. over 40 I. av dagens arbetsuppgifter i det
svenska samhallet ror hantering av information. Och information
kan distribueras over tele- och datan~t lika enkelt som andra
varor distribueras p~ landsv~g, per b~t och flyg.
Informationssamh~llet

~r

Arbetsuppgifter som anvander telekommunikation blir darfor
snabbt en allt viktigare mojlighet for oss alla.
Jag hade sj~lv mojlighet arbeta med dessa ting for en del ~r
sedan, i offentlig forskningsmiljo. Jag tanker p~ projekt
TERESE. I samarbete mellan Styrelsen for Teknisk Utveckling,
Expertgruppen for Regional Utredningsverksamhet, Televerket,
Sekretariatet for Framtidsstudier och Kommunforbundet
genomfordes en praktisk forsoksverksamhet med till~mpad
telekommunikation. Vi beg y nte med att fr~ga ett antal kommuner
om de var intresserade av att prova ny tele- och datateknik i
olika sammanhang. For att forklara mojligheterna genomforde vi
ett flertal olika demonstrationer. En hel vecka uppe i Lule~
gick ~t for detta. Efter r~tt omfattande lokala diskussioner
enade man sig sean om att prova telekommmunikation inom
utbildning, sjukv~rd, for sm~foretagande, och for kontakter
mellan handikappade. Vi kunde vid detta tillf~lle erbjuda
offentliga anslag for viktiga delar av forsoksverksamheten.
Man anv~nde datorbaserad kommunikation med ett 50-tal dataterminaler, inom de nyss namnda intresseomr~dena. L~t mig belysa
ett av dem, utbildning. Det utarbetades kursmaterial vid Ume~
Universitet, s~ att man faktiskt kunde b~de l~sa in och avl~gga
deltentamina for 20 poang i engelska spr~ket -via terminal. Och
d~ var man allts~ helt oberoende av geografin.
Fanns dar telefon
och elstrom uppe i en k~ta p~ fj~llet, s~ strax var studierna
ig~ng.

Inte minst for v~ra nordligare kommuner med sina besv~rande
geografiska avst~nd var detta formodligen en pionj~rverksamhet.
Men, dimensionerna i projektet var for sm~. Och efterfr~gan p~
dessa nya mbjligheter var vid det laget tveksam. Vi var for
tidigt ute, detta skedde ~ren 1977-78. Men en diskussion kom
ig~ng,
och en spridning av information om de nya datakommunikationsmojligheterna kom till st~nd. N~got finns nu att bygga
vidare p~.
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ett int~essant p~ojekt av liknande typ i
om Sode~talje. "G~annskap 90" a~ namnet pa en
ve~ksamhet da~ man i
ett hus i Nykva~n samla~ ett 10-tal
a~betsplatse~ med olika datate~minale~. Det a~ na~ma~e ett
dussin int~essente~ som a~ med, bade p~ivata och offentliga. M
ena~ sig om den fysiska a~betsmiljon,
men late~ sina te~minale
sta i kontakt med ~esp a~betsgiva~e. Dessa sena~e befinne~ sig
da sanne~ligen inte i Nykva~n.
Nu i

vinte~

Nykva~n,

sta~ta~

sode~

I G~annskap 90 p~ovas beg~eppet "g~annskapscent~al" i ve~klig
heten. Det a~ inte f~aga om att jobba hemma, men val att sama~beta i
en gemensam a~betsmiljo na~a bostade~na. De utfo~da
a~betsuppgifte~na fo~medlas di~ekt via telekommunikation.
Tyva~~ ha~ facket stallt sig negativ till detta p~ojekt. Man h
helt enkelt satt k~okben fb~ en del av det. Man a~ inte ens me
pa att p~ova denna nya fo~m fo~ a~bete. Och annu mind~e int~es
se~ad a~ man av di~ekt hema~bete. Ha~ sage~ man katego~iskt ne
Det ar trist, men det skada~ nog mest dem sjalva.

Anvandning av telekommunikation fo~ att utfb~a dist~ibue~ade
a~ bade effektivt och socialt int~essant om
det ske~ med efte~tanke och om fo~~ndringa~na info~s fb~siktig
I detta lika lite som i de flesta and~a datatekniska
utvecklingsf~ago~ kan vi
i va~t land isolera ass f~an va~
a~betsuppgifte~

omva~ld.
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