MOTION – Ökamöjligheterna
till distansarbete
för
dekommunanställda,
förattökaeffektivitet,
förbättra
miljönochminskalokalkostnader.
Distansarbetetstid är här
Fler och fler jobbar hemifrån åtminstone delvis.Det förväntas leda till en kraftfull
förändring i dagensjobblandskap.
•

2017 sade 5 procent av anställda inom EUatt de "brukar" jobba hemifrån, medan 9,6 procent
av anställda "ibland" jobbar hemifrån (en ökning från 7,7 procent 2008). OchSverigehörde till
de länder som har störst andel distansarbeteinom EU.

•

Mellan 2005 och 2017 ökade andelen amerikanersom jobbade hemifrån minst halvtid med
159 procent.

•

Upwork,en webbplatsför frilansarbete,förutspår att till 2028 kommer 73 procent av alla team
ha folk som arbetar på distans.

•

Svenskachefer har länge sett positivt på distansarbeteoch menade redan 2013 att det ökar
produktiviteten.

Distansarbetareär inte en homogenmassa
Fram till nu har distansarbeteofta kopplats till vissatyper av jobb som data, kundtjänst,
skrivjobb och programmering.Men den synenändrassnabbt när fler och fler arbetar
hemifrån på del- eller heltid. Hur ser arbetsstyrkanut och vilka tjänster handlar det om?
•

Nederländerna,Luxemburgoch Finland är de EU-länder som har högst andel personalsom
"brukar" jobba hemifrån (13,7, 12,7 respektive12,3 procent).Jämförelsevishar Rumänienoch
Bulgariende lägsta andelen anställda som "brukar" jobba hemma (0,4 respektive 0,3 procent).
OchSverigehörde till de länder som har störst andel distansarbeteinom EU.

•

5,3 procent av kvinnliga anställda inom EUarbetar oftast hemma, jämfört med 4,7 procent av
manliga anställda. Men det är faktiskt omvänt i vissa länder,som Nederländerna(14,7 procent
av männen jämfört med 12,6 procent av kvinnorna)och Danmark(9,5 procent av männen
jämfört med 7,6 procent av kvinnorna).

•

70 procent av distansarbetarnaär mellan 25 och 44 år.

•

Både distansarbetareoch personal på plats på företag har lika hög sannolikhet för att ha barn:
77 procent av distansarbetarna, jämfört med 75 procent av kontorspersonal.

•

Under 2018 växte den amerikanska andelen personal som jobbade hemma med 50 procent
eller mer i 9 branscher som man inte brukar förknippa med distansarbete. Bland annat jobbade
man inom juridik, forskning, marknadsföring, välgörenhet, försäkring, matematik och ekonomi.

•

Att arbeta hemma innebär inte per definition att personalen får mer flexibla arbetstider, och det
garanterar inte heller den frihet som frilansande kan innebära. Sextio procent av personal som
jobbar hemifrån uppgav att de har en helt vanlig arbetsvecka (måndag–fredag, 9–17).
Distansarbete gör personalen gladare
Att kunna få jobba hemma är en otroligt stor del av jobbtillfredsställelsen för miljontals
anställda. Många ser det som det enda alternativet och man har inte alls lust att jobba
inhouse igen.

•

81 procent av distansarbetarna säger att de är nöjda med sina befintliga anställningar, en 57
procent högre siffra än snittet för anställda.

•

88 procent av de som jobbar hemma skulle rekommendera det till släkt och vänner.

•

55 procent av brittiska jobbpendlare rapporterar ökade stressnivåer på grund av resan till och
från jobbet, och 23 procent av amerikaner har slutat på jobb på grund av pendlingen till
arbetsplatsen. Jämförelsevis kan nämnas att 82 procent av distansarbetare uppgav sänkta
stressnivåer.

•

Endast 20 procent av de som jobbar hemifrån skulle hellre börja jobba på kontor igen.

•

52 procent av personal som arbetar på företag utan möjlighet att jobba hemifrån önskar att
arbetsgivaren skulle tillåta det.
Distansarbete gör personalen mer produktiv
Inte bara blir de som får jobba hemma nöjdare, utan det innebär också fördelar för
företaget i form av ökad produktivitet och effektivitet.

•

53 procent av distansarbetarna arbetar regelbundet mer än 40 timmar per vecka, jämfört 28
procent av personal som jobbar på kontor.

•

Enligt en studie från Stanford University 2017 om den kinesiska resebyrån Ctrip visade det sig
att de som arbetade hemma var 13 procent mer effektiva jämfört med innan.

•

I samma studie visades också att uppsägningarna på företaget minskade med 50 procent bland
de som jobbade hemma.

•

70 procent av distansarbetarna säger att distansarbete har förbättrat deras produktivitet.
Svenska chefer håller med och menade redan 2013 att det ökar produktiviteten.

•

De vanligaste skälen man uppgav till förbättrad produktivitet var bland annat färre
störningsmoment och avbrott, minskad stress p.g.a. att man slapp pendla samt att det helt
enkelt var tystare och lugnare på hemmakontoret.
Distansarbete är mer kostnadseffektivt
Ännu en fördel för både arbetsgivare och personal är de lägre kostnaderna. Arbetsgivare
kan sänka lokal- och driftskostnader, och därmed kan företaget växa utan att
kostnaderna gör det. Personalen i sin tur kan spara pengar genom att slippa pendla eller
underhålla bilen, de behöver inte köpa särskilda jobbkläder och de kan dessutom slippa
dyra restaurangluncher.

•

Under 2018 sparade företag ca 5 miljarder USD genom att låta personalen jobba hemma
åtminstone en del av tiden.

•

6 av 10 anställda anger att sänkta kostnader är en viktig fördel med distansarbetet.

•

Datorfirman Dell, en stor förespråkare av distansarbete, uppskattar att de sparar 12 miljoner
USD per år på lokalkostnader genom att personalen kan få välja var de vill jobba.

•

Genomsnittsföretaget skulle spara 11 000 USD per år och person genom att låta personalen
jobba hemma minst halva tiden.

•

Under 2015 rapporterade Xerox att deras distansarbetare sparade 17,4 miljoner liter bensin per
år och minskade koldioxidutsläppen med nästan 41 000 ton.

•

FlexJobs, en amerikansk sajt för just distansjobb och tillfälliga jobb, beräknar att personal kan
spara minst 4 000 USD per år genom att jobba hemma. Man räknar in sänkta bensinkostnader,
sänkt slitage på bilen, lägre kemtvättskostnader och färre uteluncher.

Distansarbete i Sala kommun
Salas Bästa anser i och med all denna fakta att det vore till stor nytta för Sala kommun att
möjliggöra för fler inom kommunen att kunna arbeta på distans. Sala kommun skulle både bli
en attraktivare arbetsgivare, då det blir win-win förhållande både för arbetstagare och
arbetsgivare, men även kunna sänka direkta lokalkostnader om distansarbetet planeras på ett
tydligt sätt och kontorslokaler kan avyttras. Vi yrkar därför:
Att Sala kommun tar fram en arbetsgivarpolicy som främjar distansarbete och tydliga riktlinjer
samt avtalsförslag på hur distansarbetet ska utföras.
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