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oriseringm botar tjinstemiaar m tes som professor Bertil
eU fOniOker lansera i JUS,
1- ocb SamJUillsYetarefOrbunTidskrift. Sakm tas pi albar
\CO/SR-ticiDingm. not 1978,
wesmteras i en rnuntridande

~ulor.

cmanget bygger pa antagandct
It llcr intrcssanta och sjalvstantrbetsuppgtfter sags bli overtagna
tturn, och all bara "tryck-paen"-Jobb vtd dataterminalen blir
Vad kan folja, annat an monotoni
>ontrcsse for arbetsuppgiftcrna?
.emannen (tjanstepersonen kan. ett baure ord) bltr en kugge i
ttonserade sty r. ystemet.

Milnniskan styr

ltl {jardell ar professor i arbetsogi, och inte i databehandling.
e borde en del kunnande om
I datautveckling komplettera
mden for honom. Sant ar all
!Janstepersoner i t ex bank- och
ringsmiljo ~·is funnit sig
arbetsuppgifter sum visat sig
tda och trista. Men det intrcsmed datasystemcn ar au de kan
smtdogt, efter en foranderlig
- till skillnad fran de llesta
~y~tem. Mansklig forandrmg och
liga krav kan styra datorn, den
struerad for della. Mycket mer
1at i var omgtvning, mer eller
av kou och blod.
·t iir cyniskt ocb URSynsklst au
kta tjanstepenoat'l' sot11 passi•a
or i datorHnaS spel. Var lir eli
.? Sklllle _.. ej tlelta i des.sa

lnflytande
:n~

datasy>tern tillampar i hog
ecent raltsertng, med de prisfall
ru>tning och terminaler som

Det 1r cyniskt att betrakta
mlnnisktH" som passiva brickor
i dator-ernas spel. Numera har
Ivan tekniken anslutit sig till
MBL. Oat skriver hlr- Tomas
Ohlin och bem6tar Bartil Gardells uttalanden i f6r-ra numrat
av SACO I SR-tidningen.
imraffat. Mer och mer kvalificerade
uppgtftcr utfor. lokalt - ofta inom den
egna dataterminalen. Det ar en forgangen tid da alit i minsta detalj skulle
skotas av den fjarran belagna maskinen.
Numera har aven tekntken anslutit sig
till MDL Narstyrning over arbetssituattonen, inllytande.
Denna utspridning av ansvar i datamiljon kanske har undgall Bertil Gar-

Del iir ri sqm
slyr dalorerna
dell. I sa fall har han spannande
inlasning framfor sig. En utveckling dar
for en gangs skull kon>ument- och
producentintrcssen samverkar: billigare
och effektivare datasystem, som kan
anpassas nara det enskilda arbetstinfallet.
Nar man sedan gAr sa IAngt som till
all pastA all systemen tar over alit mer,
och darmed onodiggor personalens ut-

bildning och vidareutveckling, da ar
oforstadsen svar all smalta. Skulle den
avancerade teknologin onodiggora kunnandet''
all endast ell fatal personer
skulle ha anvandning for specialistutbildning - kanske bara de som bygger
robotarna'! En marklig installning'
Sanningen ar all vi inte skaffar oss
system som ar sa stereotypa. Aktuella
datasystem visar pa det motsatta, pa

sa
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behov av intressant utbild.ning, som
lopande kommer till anvandning. Pa
mojlighet !til verklig stimulans i JObbet
- och till kontakt mellan arbetsplat- •!I
serna.

Aktivitet
Den kvalitativa utslagning som trots
alit kan fOIJa de rnanskliga omstallningsprocedurerna i den alit effektivare
produktionen, ar sjalvfallet olycklig. Vi
maste arbeta tntensivt for att minska
dessa effekter. Men det duger knappast
all uppmana till m•ssnOJe och uppgivenhet. Passiviteten ar kanske intressant for arbetspsykologin, ute i produktionen ser vt gni>ta o.;h manskhg vilJa
att forma en stimulerande arbetsmiiJO.
Med eller ulan datorer.

TOMAS OHUN

