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Noterat

Insatser i Stockholm
Stockholm.  Regeringen plane-
rar flera insatser för att stimu-
lera tillväxten i Stockholm.
Bland annat är regeringen
beredd att låta intäkterna från
trängselavgifterna föras tillba-
ka till Stockholmsregionen,
lovar kommunminister Lars-
Erik Lövdén.

I en debattartikel i Dagens
Nyheter säger Lövdén också att
regeringen är beredd att disku-
tera finansiellt stöd från staten
för att hjälpa Stockholms läns
landsting ur dess besvärliga
ekonomiska situation. Samma
sak lovade finansminister
Bosse Ringholm nyligen.

Bakgrunden till debattinläg-
get är den besvärliga ekonomis-
ka situationen i Stockholm,
som är föremål för en särskild
riksdagsdebatt på onsdagen. TT

Stelbenthet upprör
Krokom. Jämtlands sågverk har
brist på timmer. Virket går inte
att hämta från skogen trots att
vägarna är fullt farbara. Enligt
trafikförordningen börjar vin-
tern i Jämtland först den 16
november, innan dess tillåter
Vägverket inga tunga transpor-
ter på vägarna.

– Det är nog förlegat, säger
Bertil Nenzén, driftsansvarig
för vägnätet i länet, om regel-
verket som sågverksindustrin
upprörs över.

– De stelbenta bestämmelser-
na tvingar oss att minska pro-
duktionen, säger Camfores kon-
cernchef Jan-Erik Nääs till
Östersunds-Posten.

Flera sågverk i länet börjar få
akut virkesbrist.

Jan-Erik Nääs är mycket kri-
tisk mot den så kallade vinter-
kungörelsen för vägnätet.

– På många platser är timret
avverkat. Men det får inte häm-
tas trots att tjälen är halvmeter-
djup på många vägar, säger
han. TT

Nytt system med
utsläppsrätter
Stockholm. Näringsminister
Leif Pagrotsky informerade på
tisdagskvällen s-riksdagsgrup-
pen om de principer som
Sverige ska driva vid förhand-
lingar inom EU om handel med
utsläppsrätter för koldioxid.

Han ville efteråt inte avslöja
detaljer – överläggningarna
med vänsterpartiet och miljö-
partiet är ännu inte klara. Men
kanske kan regeringen fatta
beslutet vid sitt sammanträde
på torsdag.

Propositionen handlar om de
principer som Sverige ska
verka för under det kommande
dryga halvårets förhandlingar
med andra EU-länder. Grund-
valen är Kyotoprotokollet om
åtgärder för att minska växt-
husgaser, i detta fall koldioxid.
En fördelning av utsläppsrätter
sker mellan länderna, och om
ett land inte utnyttjar sin kvot
ska man kunna sälja till andra
länder. Tanken är att den som
minskar sina utsläpp får en
belöning. TT
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Distansarbete i bemärkelsen
jobba enbart hemifrån verkar inte
öka i omfattning nämnvärt, men
det blir allt vanligare med en
lösare koppling till den fysiska
arbetsplatsen, så kallat eWork.
Det visar flera undersökningar. 

Anders Edström Frejman
redaktionen@varldenidag.com

Begreppet eWork är samlingsnam-
net för aktiviteter som omfattar
bearbetning av information och
leverans av denna över olika for-
mer av telekommunikationstjäns-
ter. Gemensamt är att detta sker på
distans från en organisations fysis-
ka plats.

Samlingsbegreppet är brett och
omfattar allt från traditionellt
distansarbete till call-centers och
andra former av outsourcing, dvs
utkontrakterade tjänster. Även
Eniros nummerupplysning som
bland annat är utlokaliserad till
flera norrlandsorter faller alltså
under definitionen.

Flexibelt
Men antalet traditionella distans-
arbetare som arbetar enbart hem-
ifrån verkar inte öka mycket enligt
flera undersökningar. Forskning
som gjorts inom ramen för EU-pro-
jektet Emergence visar tvärtom att
det är den minst populära varian-
ten av eWork.

Trenden går snarare mot en mer
flexibel koppling till den fysiska
arbetsplatsen. Tack vare bred-
bandsuppkopplingar och säkra
krypteringar över Internet kan
medarbetare nå e-post och företa-
gets interna system oavsett om
man sitter hemma, hos kund, på ett
Internetcafé eller är uppkopplad
via en 3G-telefon.

Enligt en teliafinansierad
Gallup-undersökning, sade 38 pro-
cent av de tillfrågade att de jobbade
”mycket mer” hemifrån nu än när
de saknade internetuppkoppling

hemma eller använde modem. 17
procent angav att de nu arbetade
”något mer” från hemmet. Under-
sökningen presenterades i maj 2003
och bestod av 600 slumpvist utval-
da bredbandskunder.

Många drivkrafter
Enligt en studie gjord av undersök-
ningsföretaget Economist Intelli-
gence Unit, på uppdrag av AT&T, är
drivkrafterna bakom eWork globa-
lisering av företag och krav från
anställda. Den allmänna utveck-
lingen på telekomområdet och då
inte minst bättre lösningar för fjärr-
uppkoppling mot nätverk anges
också som viktiga anledningar.

Huvuddelen av de intervjuade
cheferna angav ökad produktivitet
som den viktigaste vinsten med

denna flexiblare arbetsform, men
medgav samtidigt svårigheterna
med att mäta hur effektiva dessa
distansarbetare är.

Platsoberoende
Svenska forskare håller med. I en
intervju i Computer Sweden talar
Birger Rapp, professor i Ekonom-
iska Informationssystem i Lin-
köping, om den mobile arbetaren
som inte är lika beroende av att all-
tid vara på sin fysiska arbetsplats.

– Att arbeta mobilt från olika
platser, men också vara på sin
arbetsplats emellanåt är vardag för
många, säger han.

Enligt Rapp formaliserar man
inte längre distansarbetet och
bestämmer inte heller när och hur.
Även Jon Rognes, forskare på

Handelshögskolan i Stockholm hål-
ler med om att det traditionella
distansarbetet, att man jobbar
hemifrån regelbundet, är på väg
bort.

Kraftig ökning
– Om man vidgar begreppet så
mycket att det räcker med att arbe-
ta uppkopplat och inte nödvändigt-
vis behöva vara på sin arbetsplats,
kan man säkert räkna med en
ökning i framtiden, säger Rognes
till tidningen.

Enligt Emergence-projektets
uppskattningar kommer olika for-
mer av eWork sysselsätta 27 miljo-
ner arbetare år 2010, en tredubb-
ling jämfört med 2000. ◆

eWork – en tydlig trend mot
mer flexibla arbetsformer
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Mobilt. Utvecklingen mot en mer flexibel koppling mot arbetsplatsen är tydligt enligt flera undersökningar.
Teknikutvecklingen och krav från anställda driver på denna trend. Mia Forsgren bor i Åre men pendlar till Stockholm,
där hon jobbar på Sony Music. 
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