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DATORER I ARBETSLIVEq 

Bilderna i detta informationsblad ar 

gjorda av Anna Sjodahl. De rned an- 
knytning till forsakringskassan ingir i 
konstnkens produktion for 
-AAS-projektet. Ovriga bilder ar tagna 
-,An BILDBOK, Forfattares bok-
maskin, 1978. 

Anna Sjodahl och Thomas Tempte 
lresenterar sig ocksH sjalva i var sin ut- 
.tallningskatalog. 
AV forfattarna ar Bo Goranzon mate- 

iatiker och projektledare p% Arbets- 
hvscentrum. 

h 

Tore Nordenstam ar filosofiprofessor 
i Bergen, Norge. Kalle MSikila ar forska- 
re inom omridet artificieli intelligens 
roch konsult p i  dataomrhdet. 

De tre samarbetar i PAAS-projektet 
pb Arbetslivscentrum. 

Forskarna och konstnarerna har i 
samarbete publicerat en rad arbetsrap- 
D( PAAS-proiektet. 

l
"Perspektiv p i  datasystemutveck-

ling" och "Ideologi och Systemutveck- 
ling" rned Bo Goranzon som redaktor 
har getts ut p l  Studentlitteratur. 

I samarbete rned Fdrsakringsan-
stalldas Forbund och Brevskolm har 
PAAS-projektet producerat DA-
TORN, ett studie och informations- 
material om datoranvandning i forsak- 
ringskassorna. Tillsammans rned TCO 
och TBV har projektet gjort studie- 
materialet "Bildbok om yrkeskun-
skaper". 

Bo Goranzon har pH uppdrag av Inter- 
nationella Arbetsorganisationen skrivit 
"Job Design and Automation in Swe- 
den" att ing& i ett samlingsverk om data- 
politik i 14 industrilander som publiceras 
i host. 

DATORER I ARBETSLIVET, en 
forskningslagesoversikt som kan f%s fr%n 
.Arbetslivscentrum, redovisar annan re- 
levant litteratur i aninet. 

Nagra urgangspunKrer ror e a  p) :kt 
om datorer i arbetslivet: 
- Anna Sjodahl presenterade 1933 sin 
utstdlning "Var dags liv" som ingick i 
Konstframjandets Mitt Alternativ. 
- Thomas Tempte gestaltade temat 
"Arbetets ~ r a "  i en utstallning 1974- 
75. 
-Under peTden 1975-77 borjade vid 
Tekniska Hogskolan uppbyggnaden av 
ett forskningsprojekt rned inriktningen 
p& datorer i arbetslivet. Teoretiker och 
praktiker inom det datatekniska om-
ridet tillsammans rned filosofen Tore 
Nordenstam deltog i arbetet. Projektet 
kallades PAAS (Perspektiv p% Analys- 
verktyg och Arbetsformer vid Systemut- 
veckling). 

- Arbetslivscentrum inrattades 1977. 
PAAS-projektet knots till centret och 
initierade under vhen 1978 en serni- 
narieserie over temat Kulturen i sam- 
hallet. Avsikten var att forsoka ge ett 
perspektiv p&fr%gan: Hur kan konsten 
ges en plats i tvarvetenskapligt arbete? 
Intresset for att knyta Anna och Thomas 
till PAAS-projektet vacktes av de bidrag 
de gav som inbjudna forelasare till semi- 
narieserien. I utstallningen. Konst och 
Vetenskap och Arbetets Ara presen- 
terar de ett arbete rned impulser frib 
skilda h%ll, bl a sina tidigare utstallning- 
ar och som medarbetare i PAAS-projek- 
tet. 

Arbetslivscentrum har gett konst-

narerna resurser for att genom denna 

utstallning soka nya vagar for att sti- 

mulera en debatt om teknisk utvecklina i 

samhalle och arbetsliv. 


- .i-&,a- .I - \  

Hur k k  det praktiska. j
intellektet utvecklas 
i dagens arbetsliv? 

Anvandning av datorer innebar att ar- 
betet blir mer abstrakt. Direktkontakt 
rned ett material kan ersattas av siffer- 
symboler p i  en dataskarm. Det praktis- 
ka och kroppsliga arbetet i produktio- 
nen overfors genom matematiska sam- 
band till ett dataprogram som' avser att 
avbilda det manuellt utforda arbetet. 



i 
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Utvecklingen av det k.,LtlsKa 
intellektet, som Thomas behandlar i sitt 
arbete, ar av en mycket komplicerad na- 
tur. Det ar ofta en tyst kunskap som 
sallan liter sig overfdras i entydiga mate- 
matiska samband. SA har presenterar 
Thomas utghgspunkterna for sitt arbe- 
te nar han inleder seminarieserien Kul- 
turen i samhallet over temat Bilder frbn 
arbetslivet: 

"Sjiilvklar intellektuell anspanning, 
vecklad arbets- och materialkunskap, 

upptranad formbga att lita till sin intui- 
tion diir inte teoretiska kunskaper rackte 
till, arbetsfordelningens traditioner i oli- 
ka yrken, allt detta ar inte bara arbetets 
historia utan i stort den grund p i  vilken 
vir kultur bygger." 

Thomas historiska arbete kan f i  oss 
att upptacka och reflektera over en 
grundlaggande motsattning mellan det 
praktiska och abstrakta intellektet i da- 
gens arbetsliv. Detta pekar mot problem 
som narmare mAste analyseras. 

m

Hur piiverkas kvalitkn 
av 1hgt driven 
automatisering? 

Hur lingt k det mojligt att automa- 
tisera tankeprocessen for att underlatta 
problemlosning och samtidigt behilla 
formigan till kreativitet i arbetet? 

Vad innebiir en lingt driven automati- 
sering av arbetet for kvalitCn i produkter 
och tjanster? 

Kan utbildningssystemet i dagens 
sarnhalle forandras i en riktning som for- 
enar det praktiska och det abstrakta 
intellektet vilket skulle innebka att 
manniskor f i r  anvanda sig sjalva och 
vixa i arbetet? 

Forstiirker ny teknik 
auktoritiira 

In traditioner? 
. 

innebar att eti referens- 

auktoritart sammanhang, t ex en hierar- 
Giskt uppbyggd arbets~rganisation, dar 

:n kan forstarka styrningen och kon- 
)lien av de anstallda. 

-.- -
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kombinationsmaskinen. 

Annas bidrag i seminarieserien Kultu- olika verkligheter, de oformedlade 
ren i samhallet p i  Arbetslivscentrum var overgingarna mellan olika referens-
temat hur kunskapen forandrar manni- system, den uppbrutna tidsupplevelsen 
skan. Anna anknot bakbt i tiden till bon- som utgor ett faktum for de manniskor 
desamhallet med dess installning till ar- som utgor underlaget for produktionen, 
bete och hushill och auktoritka tradi- barn som vuxna. Kort sagt: att ge EN 
tioner. Hon kom sedan over till v k  tid BILD av den manskliga basen for pro- 
av uppbrott, folkomflyttning, hopsatta duktionen, manniskans uppviixt till 
familjer, avklippta traditioner, brist p i  arbetskraft." 
nvtt sorhk och nva bilder som kan vara 
adekGata verktyi for en' fijrdjupad ana- !9' 9 M 

3%,r:walys av miinniskans plats i ett teknologiskt Iavancerat samhalle: Forandrar datorn 
1 miinskliga relationer? 

Hur forhdras Annas bildmaterial gestaltar problem 
och staller frigor om dagens arbetsliv: 

m W k a n  av Vad innebar inforande av ny teknik i 

kunskap? ett samhiille och arbetsliv som bygger p i  
auktoritara traditoner? 

"Utifrin mina erfarenheter viinder Vad k skillnaden mellan manniska 
jag mig mot en segregation i arbets- och och maskin vid utveckling och anvand- 
kulturliv, mellan produktion och re- ning av kunskap? 
produktion. Harvidlag L bilden och Hur forandras spriket och miinskliga 
kombinationen bild-ord mitt speciella relationer vid en okad datoranvandning 
instrument for 'uttryck qch avlasning. i arbetslivet? 
Mitt stallningstagande ledde automa-
tiskt till mer uppsokande arbete av redo- Hur kan vi mot bakgrund av for-
gorande art, och jag har alltmer kommit djupade insikter om samspelet miinnis- 
att se bilden - den maade enstycks- ka-maskin viilja anvandningsomriden 
bilden, den tecknade massproducerade for den nya tehiken? 
bilden, den rorliga bilden i teater och Det ar vir  avsikt att med utstallningen 
film -som ett medel till sjiilvinsikt och Konst och Vetenskap och Arbetets Ara 
egenkunskap for individer och grupper bidra till en fordjupad mer reflekterad 
av manniskor. och sansad debatt om datasamhallets ut- 

Jag vill exemplifiera brotten mellan veckling. 

' 

a 

l 







DEN SINNLIGA KUNSKAPEN 

Det finns minga olika ord for att 
beteckna de hjalpmedel som manniskor 
anvander for att utfora nigot: verktyg, 
redskap, instrument, maskiner, kraft- 
kallor. 

Hantverkare som Thomas Tempte vill 
garna anvanda ett exakt begrepp for 
verktyg. Det ar nigot som anvands di- 
rekt och styrs av anvandaren for att be- 
arbeta eller forma ett amne. 

Andra anvander nog begreppet verk- 
tyg i en betydligt mera allman betydelse 
som i stort sett aven inliefattar det som 
Thomas skulle kalla redskap och in- 
strument. Vi kan lara oss mycket av 
hantverkarna nar det galler att forsti 
relationen mellan iskidlig och abstrakt 
kunskap. Just darfor ar det angelaget att 
finna en definition av verktyg som inte ar 
alltfor exklusiv. Jag nojer mig darfor 
rned att avgransa verktyg frin maskiner 
och kraftkallor enligt foljande: 
- Verktygen skall styras eller utnytt- 

jas direkt och kroppsligen av anvanda- 
ren under hela arbetets ghng. Detta ger 
en avgransning gentemot maskiner som 
dels kan anvandas s i  att de styr anvanda- 
ren, dels kan fungera p i  egen hand nar 

l de val satts iging. 
- Verktygen skall producera ett re- 

sultat i materiell form eller som informa- 
tion till anvandaren, inte bara leverera 
kraft i generella termer. Detta ger en 
avgransning mot kraftkallor t ex moto- 
rer, dragdjur och vissa typer av slavar. 
De flesta kraftkallor ar numera samti- 
digt maskiner. De kan ibland anvandas 
for att driva verktyg. Men vi betraktar 

-.. dem inte sjalva som verktyg. 

Verktyg iir I intellektuella 
Med dessa avgransningar kommdr be- 

. greppet verktyg att tacka mycket mera 
an vad som en hantverkare kanske fin- 
ner naturligt. Men det blir darfor inte 

S vasensskilt frin hantverkarens verktyg 
och instrument (t ex vinkelhake och 
tumstock ar inte verktyg utan in- 
strument enligt Thomas definition). 

For att tydligare se kopplingen till rent 
intellektuella verktyg skall vi gora en 
uppdelning i fyra delmangder av verktyg 
allt efter deras funktion. 

1. Verktyg som bearbetar materia: 
S&, hyvel, stamjarn, spade, yxa, mortel, 
skalpell, sax, kniv. I denna grupp ingir 
hantverkarens verktyg i strikt mening. 
Andra bearbetande verktyg anvands till 
ett ostrukturerat flyttande eller sonder- 
delande av materia (spade, mortel, kan- 

ske yxa for vissa arbeten). Thomas skul- 
le formodligen kalla dessa for redskap, 
mojligen rned en tanke att de re- 
presenterar en simplare, mera grov- 
arbetarbetonad hantering an hant- 
verket. Vidare ingir en stor mangd 
hjalpmedel (harovan exemplifierade 
rned skalpell) som anvands i sjukvhden 
eller naturvetenskapen. Ofta betecknas 
de d i  som instrument, ett ord som ofta 
forknippas rned den kliniska och veten- 
skapliga auktoriteten. 

2. Verktyg som mater eller regi- 
strerar: tumstock, linjal, vinkelhake, 
glasogon, mikroskop, stetoskop. Denna 
form av verktyg forekommer i alla 

manniskors vardagsliv och i de flesta yr- 
ken. Nastan all naturvetenskap innehil- 
ler alltjamt ett hogst pitagligt moment 
av hantverk. Man kan ganska latt se en 
kontinuerlig 6vergin.g frin enkla hjalp- 
medel som glasogon och forstoringsglas, . 
via mikroskop och teleskop till avance- 
rad apparatur som elektronmikroskop 
spektrofotometrar, cyklotroner och 
bubbelkammare. Den respekt och det 
stora intresse Thomas mott i forskarvarl- 
den kan siledes delvis forklaras av ge- 
mensamma erfarenheter och problem. 

3. Verktyg som frambringar ljud eller 
ljus: flojt, violin, mistlur, ringklocka, 
ficklampa. Andamilet rned dessa verk- 
tyg ar nastan alltid kommunikation mel- 
lan levande varelser, som kan up~fatta 
ljud och ljus, aven djur och vaxter vilkas 
levnadslopp i hog grad regleras av ljus- 
och varmesignaler. Det finns nigra un- 
dantag dar dessa tekniker anvants for att 
istadkomma direkt materiell Averkan: 
Jerikos murar 1ar ha bringats p i  fall ge- 
nom trumpetmusik; lakare behandlar 
tumorer rned strilning; tandlakare 
avlagsnar tandsten rned ultraljud. 

4. Intellektuella verktyg: (bilder, rit- 
ningar, texter, kulramar, koordinatsy- 
stem, siffror.) Vissa sidana hjalpmedel 
(t ex ritningar) kommer in aven i hant- 
verkarens praktik. De kan anvandas for 
att avbilda verkligheten eller for att in- 
rikta och hilla fast uppmarksamheten p i  
vissa aspekter av verkligheten. 

Tankandet kan p i  s i  vis drivas 1anpl.e 
utan krav p i  direkt sinnlig kontakt m 
verkligheten. Risken ar att man samti- 
digt tappar kontakten rned verkligheten 
p i  grund av att man bortsett frin viktiga 
aspekter . 

En kiinsla for 
mbskliga 

En viktig insikt som finns i en hant- 
verkstradition ar just att allt inte kan 
uttryckas i abstrakta modeller. Men an- 
d i  kan man n i  kunskap och samla erfa- 
renhet om mycket mer. Nar det galler 
hantverksyrken ar detta relativt latt att 
forsti och styrka rned konkreta exem- 
pel. Det yrkesmassiga ttinkandet och 
traderingen innefattar dar uppen- 
barligen mycket mer an som kan t ex 
dokumenteras i ord och bild. 

Vad vi kan lara oss av Thomas studie 
ar att det han kallar "den praktiska 
intellektualismen" existerar och snarast 
ar mera kvalificerad an "den teoretiska 
intellektualismen". Ytterligare en po- 
ang jag vill gora ar att en motsvarighet 
till den praktiska intellektualismen aven 
finns utanfor hantverksyrkena. I mHnga 
yrken k den av social natur. Men h e n  i 
tekniska och vetenskapliga yrken finns 
detta moment. En snickare fasthiller 
och bearbetar ett stycke tra rned sina 
verktyg. En teoretiker kanske fast- 
hiller, omformulerar och bearbetar ett 
problem rned hjalp av sina syrnboler och 
formalismer. I bida fallen kravs, inte 
bara abstrakt kunskap, utan ocksi for- 
trogenhet med verktygen, vilket innefat- 
tar en kansla for manskliga mitt och 
manskliga begransningar, nyanser i 
materialets (eller problemets) egen- 
skaper etc. 

Ett histoiiskt perspektiv 
Vad kan d i  vi andra som inte ar hant- 

verkare lara oss av en sidan historisk 
studie som Thomas gjort inom sitt omri- 
de? En sak har redan framghtt av det 
ovanstiende. Dessa reflektioner om 
verktygens natur ar i huvudsak mina eg- 
na men hade knappast gitt att formulera 
utan stimulans frin Thomas delstudie 
och samtal under demonstrationer och 
arbetsmoten. Yrkesetik innebar enligt 
Thomas ett medvetet forhulningssatt till 
det man gor. En ddan  finns och har 



BEHOVS I DATASAMHALLET I 
nyanser an vad man kan komma i t  med 
rent idehistoriska eller teoretiska analy- 
ser. 

C 
Handledning. 

funnits lange inom vissa hantverks- foremil som framstalits med dessa verk- 
yrken. Inom andra yrken, t ex de data- tyg. 
tekniska, finns den knappst alls. Det Men hur tolkar man ddana kwor? 
firms ytterligare tre k O ~ ~ l i n g a r  PA- Jo, for den som bar en relevant yrkes- 
AS-pr0jektets intresseOmrade som jag kunskap ar dessa utomordentliga histo- 
kort skall summera. riska kallor. En hantverkare medveten 

Detta ar av stor vikt nar man skall om traditionen i yrket kan rekonstruera 
genomfora forandringar i arbetslivet. mycket kunskap frin lamningar av verk- 
Man miste kunna forsti och dra lardom tyg, arbetsprodukter eller ritningar av 
av det forghgna. Men vilka ar d i  vira verktyg. 
kallor? For historiker av facket domine- Ett verktyg forstis bast genom att an- 
rar skriftliga kallor, annat blir svirt att vandas i sitt sammanhang. Rekon- 
tolka "objektivt". struktionen av verktyg och iter- 

Men vad finns det d i  for kallor som skapande av de arbetssituationer dar de 
kan belysa arbetslivet i det forflutna t ex anvandes ar de metoder Thomas anvant 
hantverkarens villkor? Det finns fi for att tolka inneborden av detta slags 
skriftliga kiillor, men daremot bilden, avtryck i historien. Mitt intryck ar att. 
verktyg och bruksforemil och konst- l dessa metoder inrymmer betydligt flera 

Idag kan man f i  for sig att bruks- 
forema kan se ut praktiskt taget hur sorn 
helst, framstallas i vilket material som 
helst och spottas ut i rasande fart p i  
lopande band utan manskligt in- 
gripande. SA kan det te sig for konsu- 
menten, men s i  ar det inte. Det vet hant- 
verkaren. Det vet ocksi teknikern som 
utformat produktionskedjan for dagens 
produkter. 

Bristande kunskaper 
leder till svinn 

For hantverkaren ar vissa materiella 
restriktioner sjalvklara och standigt nar- 
varande. Exempelvis ingir i snickarens 
yrke en stor kunskap om hur tra i all- 
manhet och olika traslag kan behandlas 
och hur de inte kan behandlas. Och om 
hur tra uppfor sig i ett langre tidsper- 
spektiv, hur det ildras, hur det anfrats 
av vader och vind och vilken form av 
pikanningar det f i r  nar det ingir i olika 
bruksforemil. Denna form av kunskap 
kan vara en valgorande kontrast till da- 
gens snabba forandringar. Just bristande 
materialkunskap har lett till betydande 
svinn i t ex byggnadsbranschen och till 
sakerhetsrisker i karnkraftverk och and- 
ra stora anlaggningar. 

Eller snarare: vad innebar det att tan- 
ka och vem behover tanka under sit 
arbete? Delvis som en foljd av utbil d - 
ningssystemets utformning har upp- 
delningen mellan "teoretiska begiv- 
ningar" och "praktiska begivningar" 
kommit att forstarkas. 

Prakfisk intellektualism 
Den teoretiska kunskapen f i r  stimu- 

lans och hog status. Den iskldliga, 
handgripliga och sinnliga kunskapen er- 
kanns kanske ocksi, men i en omgivning 
av fardiga apparater kan den inte.ut- 
vecklas p i  djupet. Silunda kommer 
''praktisk begivning" att likstallas med 
en formiga att hantera apparater och en 
receptivitet sorn gor det latt att Iara sig 
standigt nya apparater. 

Den "praktiska intellektualism" som 
Thomas talarom ar av ett helt annat slag. 
Min hypotes ar att den ar av vital bety- 
delse aven i ett teknologiskt avancerat 
samhdle. 



Det finns ingen handbok for Datorer p& vba villkor 

I 

En .nedskarning av personal pH forsakringskassorna genom okad datorisering blir ingen 
besparing, tror Forsakringsanstalldas Forbund. Snarare kommer forsakringskostnaderna att oka 

Ett av de fackforbund sorn forstitt att 
utnyttja bbde vetenskap, konst och fack- 
ligt studiearbete for att f i  till stind en 
teknisk forandring baserad p i  medlem- 
mamas forstdelse ar Forsakringsan- 
stalldas Forbund, FF. Ett studiematerial 
om teknik och vardag p i  kassorna har 
studerats av mer an halften av forbun- 
dets medlemmar p i  forsakringskassorna 
pB delvis betald arbetstid. 

Studiecirklarna har fungerat sorn for- 
bundets remissorgan i den statliga 
ALLFA-utredningen om social- 
forsakringens datorisering. Medlem- 
marna har gett synpunkter bide p i  vad 
sorn kan och borde datoriseras och 
rationaliseras och p i  omriden dar en 
datorisering skulle forsamra kvaliten av 
socialforsakringen. Metoden var effek- 
tiv, ty politikerna valde att forankra sin 
slutbedomning i utrelningen inte hos 
centralbyrdkraterna utan hos kassorna 
och deras anstallda. 
- Jag tycker att vi kan m i ~ a  upp ett 

stiirre perspektiv mot bakgrund av de 
, har erfarenheterna i en liten bransch, 
'8*, 

genom brist pH uppfoljning av arendena. 

sager Borje Johansson, FF:s re- 
presentant i ALLFA-utredningen. 
Fackets milsattning infor den tekniska 
utvecklingen ar Datorer P5 Vira Vill- 
kor. Det finns ingen handbok att ta till 
for att ge denna milsattning innehill. 
Facket mbste engagera medlemmarna i 
studier av de tekniska mojligheterna och 
diskutera erfarenheterna av den teknis- 
ka utvecklingen. P i  detta satt kan ny 
kunskap for6uleras sorn kan galla gene- 
rellt for hela arbetsmarknaden. 

Mer h ridslag 
Nar avstlndet blev for lingt mellan 

medlemmarna och de fackliga och poli- 
tiska representanter soni skulle ta stall- 
ning till viktiga politiska och tekniska 
frigor viixte systemet med ridslag fram. 
Medlemmarna ombads tycka till mot 
bakgrund av enkla frigor. 

I dag ar samhallet inte sb enkelt att 
man p i  detta satt fHr nigra demokratiskt 
baserade beslut tycker Borje. Men 
studiecirklar med fordjupande studie- 
material kan formedla den praktiska 
kunskap om finns hos manniskorna p i  
arbetsplatserna. Kalla det garna for 
aktionsforskning om du vill. 

Nytt effektivitets .. . . . 
. - - . , b  begreppb -- 

L b .i L 
Med utnyttlan F av  bland andra de 

lardomar iom bdde arbetsgivare och 
arbetstagare fitt  genom forsknings- 
samarbetet med Arbetslivscentrum har 
man kommit fram till ett med- 
bestammandeavtal for forsakrings- 
kassornas folk Det intressanta i detta 

avtal ar att ett nytt effektivitetsbegrep] 
satts p i  prant. Effektivitet an inte langrt 
bara antalet arenden per tidsenhel utan 
ocksi servicegrad, och kvaliteten p4 
denna service, samt personalens arbets 
miljo och utvecklingsmojligheter. 

Det nya effektivitetsbegreppet ar for- 
pliktigande for arbetsgivaren. UtifrAn 
detta ska forandringsarbetet, datori- 
seringen, bedrivas. 

Nar nu regeringen gett Riks- 
forsakringsverket i uppdrag att utreda 
hur man ska kunna skara ner antalet 
Brsarbetare i kassorna med 4000 alterna- 
tivt 2 500, anstallda kommer man i kon- 
flikt med medbestammandeavtalet. 
tycker Borje Johansson, 
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Datorisering ingen 
automatisk besparing 

For det forsta betyder , 4  000 irs- 
anstallda i realiteten mellan sex och sju 
tusen anstallda, eftersom SA minga arbe- 
tar deltid. 2 500 betyder i sjalva verket 
mellan 4 och 5 000 farre jobb. 

For det andra ger man sig bara pH 
forvaltningskostnadema sorn utgor 2 112 
procent av de totala forsakringskost- 
naderna. 

En nedskarning av personal och e r  
okad datorisering, sorn d i  miste ske p 
mycket hogre nivi an i dag, blir ingei 
besparing. Snarare kommer forsakrings- 
kostnaderna att oka genom brist p i  upp- 
foljning av arendena. Riskerna blir stor- 
re att manniskor inte f i r  sin ratt. Den 
service kassorna ger till allmanheten 
kommer att bli samre. En nedskarnin 
som regeringen bestallt strider mot de 
effektivitetsbegrepp parterna enats or.. 
och ar alltsi en allvarlig provokation 
mot medbestammandeavtalet. 




