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Förord

Att skriva en avhandling är en kollektiv process. Många är de som bidragit till
denna slutprodukt. Bland annat med tanke på att mitt skrivande de senaste fyra
åren finansierats med skattemedel. Tack för det! Jag har så gott jag kunnat
försökt att ta detta ansvar på allvar. Det är dock svårt att tacka exakt alla som
har bidragit med namn, så jag kommer här att koncentrera mig på de allra
viktigaste.
Först och främst vill jag tacka min huvudhandledare Ella Johansson och
min biträdande handledare Kjell Hansen för tålmodig läsning och konstruktiva
synpunkter på de mest spretiga textmanus och fritt flygande idéerna. Därtill
finner jag det på sin plats att rikta ett stort tack till Mats Lindqvist för viktiga
och uppmuntrande kommentarer när jag halvvägs in i avhandlingsarbetet behövde riktning. Även Lars Kaijser förtjänar ett tack för sin noggranna och
konstruktiva läsning inför mitt slutseminarium. Jag vill också tacka alla de
som på ett eller annat sätt varit med och bidragit till de former som texten
tillslut har tagit. Jag syftar då på alla de kollegor runt om i landet som vid
seminarier och textinternat har läst, förstått eller missförstått lösryckta textavsnitt längs vägen och kommenterat hur de kunnat skrivas bättre. Tack till Margareta Tellenbach för korrekturläsning och till Alan Crozier för avhandlingens engelska sammanfattning.
Arbetet med efterforskningar och manusskrivande förutsätter en materiell
infrastruktur, som ofta glöms bort. Jag vill därför också tacka alla de hjälpsamma bibliotekarier, arkivarier och kunnig personal vid de bibliotek, museer
och arkiv som jag har nyttjat. Jag tänker då främst på personalen vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Tekniska museet, Karin Boye-biblioteket och
Kungliga biblioteket. Tack till Kungliga humanistiska vetenskapssamfundet i
Uppsala för ekonomiska bidrag vid konferenser och tryckning av avhandlingen.
Så långt med det praktiska. Avhandlingsskrivandet är också en moralisk
och känslomässig resa. Det finns därför vissa människor som förtjänar ett extra tack. Jag syftar på de doktorandkollegor som på postseminarier och i fikarum delat avhandlingsskrivandets plågor och privilegier och gett en nyanserad
uppfattning om vad livet som doktorand innebär, men kanske framförallt på
min fru och livskamrat Blagica. Utan ditt moraliska stöd hade jag nog aldrig
orkat. Tack!
Skogås, sommaren 2016
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1. Inledning

En lyrisk framtidsprognos av Paulus
Herr Johansson en dag gick in på banken
hans ärende beskrives på ett kick
att sätta om ett skulderblad med kronor fem var tanken
och nu ska ni få höra hur det gick.
Han tittade sig om uti lokalen
allt var förändrat, snyggt men tufft
inte en käft var kvar av personalen
i de flesta luckorna var bara luft
Borta i ett hörn satt Bq och Kjell Hagel
med hålkort spelande en stilla knack,
Herr Johanssons chemise blev som av tagel.
Han anade en följd av univac.
Han smyger fram så tyst att ingen hör'et
och läser på en skylt, vad står det där?
Lägg växeln här och drag i snöret
så slipper både ni och vi ett kärt besvär.
Herr Johansson han följde noga instruktionen
om femman var det aldrig något prat
nog är den bra den där automationen
förr var det jämt om amortering bara tjat.
Så blev det ordnat lätt det där papiret
med elektroner slipper man en massa snack,
Ock Kjell, som i Las Vegas lärt sig liret
strök hem sin pott och gick, sen han sagt tack.

När Herr Johansson en dag på 1950-talet besökte sitt vanliga bankkontor finner han en banklokal utan personal. De bankmän som han brukar möta har
försvunnit. Istället har banken inrättat en mekanisk anordning som gör det
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möjligt att växla checkar mot kontanter. I dikten, som publicerades i ett nummer av Skandinaviska Bankens personaltidning Din Bank 1957 beskriver signaturen Paulus hur de mänskliga möten som tidigare präglat allmänhetens
hantering av pengar ersatts av maskiner (DB:1957/3/17). När den elektroniska
maskinen står för servicen så ”slipper man en massa snack”, får läsaren veta.
Dikten pekar ut en förändring mot en tid där relationen mellan människor med
maskinernas hjälp har kommit att ta sig nya uttryck och samhället tagit nya
sociala former. Att låta kunderna själva göra delar av jobbet hade redan blivit
vanligt sedan livsmedelsbutiker tio år tidigare (1947) gjort ”självbetjäning”
till ett välkänt begrepp. Nu var det bankens tur, och vad som var nytt var den
teknik som i bankens fall gjorde detta möjligt. Paulus pekade ut ”UNIVAC”
som orsaken till kontorets dramatiska omvandling. UNIVAC, en förkortning
för Universal Automatic Computer, syftade på en serie stordatorer som utvecklades under femtiotalet.
Begreppet automation nådde för första gången den svenska allmänheten i
maj 1954. Tidigare hade ord som ”automat”, och ”automatisk” visserligen förekommit, men automation var något annat. I artikeln ”Hålkort, automation
och matematikmaskiner” i Dagens Nyheter framgick att begreppet byggde på
en uppsättning nya apparater som året innan sett dagens ljus – matematikmaskinerna (DN:1954-5-18). Den svenska varianten, utvecklad av Matematikmaskinsnämnden, matematikmaskinen BESK (Binär Elektronisk Sekvens
Kalkylator), stod färdig i november 1953. Maskinen hade kapacitet att snabbt
göra uträkningar som intill dess ansetts mycket komplicerade och tidskrävande. Beräkningar som för en van räknare tagit 15–20 timmar kunde med
den nya elektroniska räknemaskinen göras på cirka fem sekunder.1 Maskinen
fick därmed en mängd olika användningsområden. Främst var det mängder av
”tråkiga” och ”tidskrävande” rutinuppgifter som maskinerna väntades överta.
Återkommande uträkningar och bokföringsarbeten upptog nämligen en stor
del av företagens administrativa aktiviteter. Därför blev den nya tekniken snart
oumbärlig inom företagens ekonomi- och bokföringsverksamhet. Matematikmaskinen, ”datorn”, skulle med tiden betraktas som startskottet för vad ekonomhistorikern Lars Magnusson kallar för en ”tredje industriell revolution”
(Magnusson, 2000).
Det var dock först när matematikmaskinen kunde kombineras med annan
teknik som den kunde komma till sin fulla rätt. När transistorer ersatte
elektronrör kunde maskinerna göras mindre och billigare. Dessutom blev det
möjligt att omsätta räknemaskinernas uträkningar i elektroniska system och
kretsar så att de övertog ansvaret för styrning och övervakning av specifika
arbetsprocesser och gjorde det möjligt att sträcka ut konsumtion, distribution
1

Instruktioner för BESK (1953). Tillgänglig hos Tekniska museet.se: http://www.tekniskamuseet.se/download/18.4fa5cfcd12414a6c0dc80004667/1339755648212/TM29768Bil1_BESKbeskrivning.pdf 2016-07-09.
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och produktion i rummet (Schön, 2000:367). Det var detta som man kunde
beteckna som ”automation”. Omsatt i integrerade system kunde matematikmaskinen reglera, läsa av, sortera och styra produktionen automatiskt. Maskinen kunde med olika mätinstrument övervaka, utvärdera och reglera arbetsprocessen och genom olika signalsystem kommunicera med operatören. Systemet skulle själv identifiera, tillfredsställa, eller meddela sina behov. Journalisten Hemming Sten skrev i en artikel i Expressen 1955 att automationen
”’lär maskinerna att tänka’. Att självständigt utföra exempelvis en lång tillverkningsprocess utan att människan behöver gripa in som dirigent eller kontrollant” (Exp:1955-6-22).
Genom att koppla samman maskiner och låta dem ”kommunicera” med
varandra elektroniskt kunde nya former för att organisera samhällets produktion växa fram där gränserna mellan konsumtion, administration och produktion blev mer diffusa (Magnusson, 2000:26ff). Det var därför knappast underligt att automationen av arbetsprocesser också tidigt väckte diskussioner om
teknikens potentiella konsekvenser för framtidens arbetsliv. Skulle Sverige bli
ett ”knapptryckarsamhälle”, där människor stängdes ute från maskinernas
kommunikativa gemenskap? Skulle jobben finnas kvar? Hur skulle människor
kunna konkurrera med maskiner som kunde utföra arbetsuppgifter som tidigare krävt många anställda? Maskinerna varken strejkade, behövde semester
eller ställde krav på vettiga arbetstider. Vad skulle människor göra om maskinerna tog över? Frågorna var så påträngande att den socialdemokratiska regeringen, tillsammans med LO i november 1955 bjöd in en uppsättning fackföreningsmän, ingenjörer och vetenskapsmän från de tekniska universiteten till
konferensen Tekniken och morgondagens samhälle. Automationen skulle tillsammans med atomkraften utgöra de centrala temana. I ett summerande tal
redogjorde dåvarande statsminister Tage Erlander vid konferensens avslutning för hur de olika föredragshållarna hade förmedlat ”en stark känsla av, hur
nödvändigt det är, att vi ställer om oss för en tillvaro i automationens och atomenergins tidevarv. Vi har f.ö. inget val” (AB:1955-11-17). Framtiden och
automationen stod för dörren.
Det var också med slående likhet som frågan om automation under sommaren 2014 på nytt blossade upp i den svenska samhällsdebatten. Sextio år
efter att de första elektroniskt sammankopplade produktionskretsarna omsatts
i arbetslivet var det åter dags för en våg av rapporter om hur automationen och
en allt mer avancerad digital teknik väntades överta arbetslivets rutinbetonade
sysslor. Det talades om att världen stod på randen till en ”andra maskinålder”,
där komplexa arbetsuppgifter som maskiner tidigare inte kunnat utföra inom
en snar framtid skulle komma att automatiseras (Brynjolfsson & McAffee,
2014).
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Hur skulle framtidens arbetsliv se ut? Under Almedalsveckan2 2014 hölls
flera seminarier relaterade till frågan. ”Om robotarna tar våra jobb – vad skall
vi göra istället?”, ”Tar robotarna våra jobb, igen?” och ”Busy doing nothing –
om framtidens arbetsliv” var alla seminarier som diskuterade frågan.3 Ett av
seminarierna som arrangerades av Stiftelsen för Strategisk Forskning, hade
bjudit in framstående forskare, representanter ur den svenska fackföreningsrörelsen och politiker för att diskutera den rapport över framtidens arbetsliv
som Stefan Fölster, chef för den marknadsliberala tankesmedjan Reforminstitutet, nyligen sammanställt. Rapporten spådde att drygt hälften av alla jobb
skulle automatiseras inom de kommande tjugo åren. Obemannade kassadiskar
i mataffären, självbetjäning i mobilen, robotar i journalistkåren och robotar i
vården, ja till och med animerade fotomodeller skulle de kommande åren inta
arbetslivet (Fölster, 2014:7). Som en fortsättning på denna spådom utsåg den
socialdemokratiska regeringens framtidsminister Kristina Persson i början av
2015 en så kallad ”robotgrupp” för att utarbeta en svensk strategi för anpassning till automationen. Hon berättade att ”fler jobb kommer att försvinna, men
om vi inte effektiviserar kommer ännu fler att försvinna, så det är bara att
hänga med. Vi har inget val”.4 Att mänskliga kunskaper och förmågor skulle
omsättas till automatiska processer och produktionssystem framstod närmast
som en naturkraft.
En sådan utveckling hade 2008 till stora delar redan blivit en vardaglig
verklighet då Försäkringskassan lanserade sina automatiserade e-tjänster.
Myndighetens dåvarande generaldirektör Dan Eliasson menade att denna nya
automatisering bara var ”nästa steg” på en väg man redan slagit in på och som
innebar att myndighetens kunder skulle kunna sköta myndighetsärenden från
hemmet, jobbet, eller var de behagade, ”på språng” utan att behöva träffa någon myndighetsperson (DS:2010/5/14f; DS:2012/4/13). De skulle ”slippa en
massa snack”, för att återknyta till diktskrivaren Paulus lyriska framtidsprognos över femtio år tidigare. Automationen, menade Eliasson, var en naturlig
fortsättning på en väg som samhällsutvecklingen redan slagit in på. I förhållande till denna utveckling betraktade myndigheten det som sitt ansvar gentemot medborgarna att hänga med.
Automationen och den tekniska utvecklingen har alltså länge väckt både
förhoppningar och farhågor om hur samhället ska komma att se ut. Å ena sidan
befaras tekniken begränsa människans tillvaro. Å andra sidan tros den frigöra
henne från arbetets vedermödor. Samtidigt gömmer sig mellan raderna i de
braskande rubrikerna en bedräglig underton av konformitet som appellerar till
människan i det tysta. Tekniken väntas medföra radikala förändringar och
mellan raderna i berättelsen om en framtid där människan frigjort sig eller
2

Den vecka då svenska politiker, myndigheter och organisationer i det civila samhället träffas
för att under festliga former byta erfarenheter, diskutera och profilera sig i samhällsaktuella
frågor.
3
Almedalsveckan: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/19065 2016-04-11.
4
Dagens Arbete: http://da.se/2015/02/regeringen-tillsatter-robotgrupp/ 2016-03-12.
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gjort sig överflödig, framställs teknikutvecklingen som ett ovedersägligt faktum. Nu som då tycks attityden till framsteget och teknikens utveckling ha
varit påtagligt präglad av vad som kan kallas för ett ”teknologiskt imperativ”
(von Wright, 1993). Det vill säga att teknisk utveckling skulle vara determinerad och att varje möjlig teknik oundvikligen kommer att utvecklas och tas i
bruk.

Problemställning och syfte
Har människor verkligen ingenting annat att göra än att acceptera automationen? Filosofen och kulturkritikern Walter Benjamin föreslår att möjligheten
att föreställa sig en annorlunda framtid kräver att forskaren ”ser det som sin
uppgift att stryka historien mot håren” och räddar det förgångna undan konformismens tvång (Benjamin, 2014:185). En del av det etnologiska perspektivet vilar på en liknande tanke. Etnologer strävar ofta efter att göra sig främmande inför det bekanta och ”problematisera det välkända” (Ehn & Löfgren,
1982:12). Utgångspunkten är här att vad som förefaller vara självklart och
oundvikligt förändras, snarare än att vara bundet till några kosmiska lagar. Jag
lutar mig här mot tanken att människors medvetande och deras kunskaper om
sig själva och världen i själva verket är situerade i den mänskliga tillvarons
konkreta och materiella villkor, det vill säga i ett historiskt och socialt sammanhang. Huruvida fortsatt automatisering är oundviklig eller inte, eller om
tekniken kommer att frigöra eller förslava mänskligheten bottnar i frågan om
hur människor förstår sin egen roll i samhället och i historien. Avhandlingen
är alltså i grunden ett spörsmål om vad som under en särskild tid och i ett
särskilt sammanhang framstår som rationellt och riktigt. Den är en studie om
ett särskilt senmodernt sätt att tänka och resonera, och om den senmoderna
människan.
Avhandlingens syfte är att genom att studera ”automationen” belysa den
historiska process i vilken detta senmoderna förnuft har blivit till. Vad är automation? Vad gör den, och vad säger den om sin tid? Jag utgår här ifrån att det
för att förstå konstruktionen av det senmoderna förnuftet inte räcker med att
studera det som tas för självklart. Lika avgörande är att studera de konkreta
omständigheter under vilka dessa självklarheter blivit till (jfr Kosík, 1979:57).
Metodologiskt kan detta beskrivas i termer av att ”stiga från det abstrakta till
det konkreta” (Ilyenkov, 1982). Jag har här för avsikt att följa en etnologisk
forskningstradition som försökt berika den etnologiska kulturanalysen med en
materialistisk historiesyn (Lindqvist, 1994; Wikdahl, 1992). I praktiken innebär detta att jag vid sidan av att studera kollektiva medvetandeformer, det vill
säga delade föreställningar om hur verkligheten är beskaffad, också undersöker villkoren för hur de har uppstått och vad det är för historiskt sammanhang
som återspeglas genom sådana föreställningar.
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Forskning om tiden, tekniken och människan
Kapitalismens förmåga att frambringa nya mänskliga existensvillkor och föreställningsvärldar noterades redan av Marx, som i historien såg en kontinuerlig och dynamisk uppkomst av nya mänskliga relationer, subjekt och medvetandeformer. Han såg kapitalismen som en epok där allt som var nytt snabbt
föråldrades, där alla inrotade förhållanden och föreställningar ständigt upplöstes och allt som uppfattats som fast och beständigt ”förflyktigades” parallellt
med utvecklingen av samhällets produktivkrafter (Marx, 1973).5
Inom etnologin och andra närliggande discipliner har framväxten av nya
mänskliga medvetandeformer och subjekt blivit ett viktigt tema. Under benämningar som ”den kultiverade människan”, ”maskinmänniskan”, och ”organisationsmänniskan” har forskare från olika discipliner försökt att förstå
framväxten av olika människotyper, där den nya människan fått stå som symbol för en bestämd livsform och ett bestämt socialt medvetande (Frykman &
Löfgren, 2008[1979]:221; Arvastson, 1987; Whyte, 2002[1956]). Den här avhandlingen är en fortsättning i samma anda.

Teknik och samhälle
Vad behöver man då veta för att förstå ett begrepp som ”automation” och
framväxten av det senmoderna förnuftet? Vad säger den samhälls- och kulturvetenskapliga forskningen? Vi kan till att börja med konstatera att relationen
mellan teknik och samhällsförändring är ett väl utforskat tema. Etnologen Jan
Garnert föreslår till exempel att teknik och kultur står i ett inbördes beroendeförhållande där de båda driver på varandra (Garnert, 1993:247). Det finns
också många med honom som resonerat i liknande banor. Filosofen Mihailo
Markovic har föreslagit att en konkret förståelse för tekniska innovationer förutsätter en analys av de ”politiska, ekonomiska och kulturella betingelser”
som leder till innovation, men också av teknikens sociala och kulturella konsekvenser (Markovic, 1971:131; se även Morley, 2012).
Imperativet att hänga med i utvecklingen kan ses som ett uttryck för det
samförstånd som sedan 1930-talet syftat till att omvandla Sverige till ett modernt och konkurrenskraftigt samhälle med hög tillväxt. Forskare inom discipliner som historia, sociologi och etnologi menar till exempel att visionen att
bygga ett modernt välfärdssamhälle har inneburit en stark tilltro till tekniken,
vetenskapen och ”framsteget” (Östberg & Andersson, 2013:161ff; Carlsson,
1999; Ek-Nilsson, 1999a:29; Godhe, 2003). Andra har på liknande sätt konstaterat att åren med Tage Erlander och dessförinnan med Per-Albin Hansson
lagt grunden till en välfärdspolitisk färdriktning där politiken från vänster till

5
Med ”produktivkrafter” menar jag här den teknik, de vetenskapliga kunskaper och organisationsformer som råder inom produktionen av samhällets materiella behov.
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höger, i samråd med näringslivet organiserats kring maximer som samförståndspolitik och saltsjöbadsanda (Paulsen, 2010:52).
LO slog tidigt fast att de fackliga organisationerna aktivt skulle ställa krav
på rationaliseringar och teknisk utveckling inom arbetslivet i syfte att garantera välfärd och välstånd.6 I stället för att som delar av den internationella
fackföreningsrörelsen betrakta ny teknik som arbetsgivarnas vapen i en långtgående klasskamp, har samma åtgärder inom ramarna för det svenska, reformistiska klassamarbetet istället accepterats som förutsättningen för löneökningar och ökad levnadsstandard (De Geer, 1992b:89f). Ekonomhistoriker har
länge konstaterat att enigheten om att arbetsköpare och arbetstagare delar
samma intressen, sedan andra världskrigets början varit påfallande stor mellan
LO-borgen på Norra Bantorget och Burmanska huset på Blasieholmen i
Stockholm (Isacson, 2012:158). Historikern Svante Beckman menar att hela
samhällssystemet, i tillväxtens och välfärdsmålens namn har organiserats så
att de harmonierat med det industriella projektet (Beckman, 1990:32).
Enligt ett sådant synsätt kan den tekniska utvecklingen ses som sammanlänkad med hur välfärdsstatens föreställningar om framsteg och tillväxt betingar vad som kan betraktas som en realistisk politik. Man kan, som vissa
teoretiker, påstå att den officiella hållningen gentemot teknik och samhällsförändring skapar en sluten krets där tankar som sträcker sig utanför rådande
tillväxtparadigm döms ut som orealistiska, verklighetsfrämmande eller utopiska (jfr Marcuse, 1968:30). Kanske kan man på så vis också säga att vi i
Sverige för närvarande lever i en tid då organisationen av samhället upprätthålls genom en ordning som dolts i tekniken, och som legitimeras genom löften om en högre levnadsstandard. Tekniken bör i ett sådant sammanhang betraktas som ”materialiserad ideologi” (Feenberg, 1999:7; Blomkvist,
1999:13).

Senkapitalism och senmodernitet
Åtskilliga forskare konstaterar att kapitalistiska samhällen sedan andra världskriget genomgått omfattande förändringar, och att teknologiska, ekonomiska
och sociala omställningar tillsammans förändrat människors sätt att erfara och
organisera sin tillvaro. Ekonomhistorikern Lars Magnusson menar att 1960talets elektroniska revolution medförde ett nytt ”teknisk-ekonomiskt paradigm” där den ”fordism” som tidigare dominerat produktion och konsumtion
fick ge vika för vad forskare kallar för ett ”ICT-paradigm”, efter vilket samhällets olika institutioner anpassade sig (Magnusson, 2000:32f). Skillnaden
dem emellan ligger i en rörelse från fordismens massproduktion, byråkratiska

6

Mer om detta finns att läsa i Utmaningen: en skrift från LO om hur vi kan lära, erövra och
använda den nya tekniken (1986). Även: Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen
(1951).
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och hierarkiska organisationsformer, tillverkning i långa serier och låga styckkostnader till det nya paradigmets korta serier, kundanpassning och ”just in
time”. Andra forskare har gjort liknande observationer och menar att det tidiga
1900-talets industrikapitalism med stor hjälp av automation och ny kommunikationsteknologi har övergått i en ny ”flexibel” ”senkapitalism”, där en allt
mer finkalibrerad marknad och kommersialisering av tillvaron fått ett ökat inflytande över produktion och samhällsliv (Mandel, 1974; Harvey, 1990; Sennett, 2007). En del i denna omvandling sägs bottna i att tekniken, tillsammans
med omfattande avregleringar, sedan den industriella sektorns expansion
bromsat in i avsaknad av avsättningsmarknader, ska ha lösgjort statligt kontrollerade och nationellt bundna överskottskapital och omsatt dem på en ombytlig globaliserad marknad (se även: Castells, 1996; Sassen, 2001).
Tillsammans med en rad nyliberala reformer har detta också inneburit att
antalet börsnoterade företag vuxit, samtidigt som dessa och andra investerare
kunnat göra snabba vinster på att köpa och sälja aktier.7 Nya, mer flexibla
former för produktion, företagsledning och konsumtion har därav vuxit fram
för att hantera de nya förutsättningarna. I den nya ordningen präglad av snabba
svängningar och hård konkurrens om investeringar har gamla, stelbenta byråkratiska former fått ge vika. Enligt sociologen Richard Sennett (2007) har
snabb avkastning, påhittighet och kortsiktig flexibilitet, samtidigt fått ersätta
långsiktig produktionsplanering, rutin och stabilitet som kulturella ideal. I takt
med ökade krav på snabb avkastning har ny och mer avancerad teknik blivit
ett allt viktigare verktyg med vilket företag och stater kunnat skapa sig konkurrensfördelar, attrahera investeringar och överleva ekonomiskt på globala
och skiftande marknader. Kulturgeografen David Harvey skriver att denna tro
på den nya tekniken samtidigt också spridit sig till att bli en sanning inom
myndighetsvärlden och andra verksamheter utanför den kommersiella sektorn
(Harvey, 2007:68).
Marknadens logik har, som vissa påpekat, inneburit en estetisering av företag, varor och förmågor samt en fetischering av snabbhet, spontanitet, tillgänglighet och nyhet (Baudrillard, 1993:16f; Löfgren, 2003:245). Etnologer
som Robert Willim (2002), som mot slutet av nittiotalet började intressera sig
för ”den nya ekonomin” såg att det blivit allt viktigare att regissera tidens ideal
i det framåtsträvande företagets ledningsfilosofier, produktionsformer och
marknadsföring. I linje med detta har företag och myndigheter sedan sextiotalet allt mer börjat intressera sig för att skapa ”varumärken”, vårda sin
”image” och försöka kontrollera offentlighetens attityd till- och upplevelse av
deras produkter. Bland annat genom olika prestationsmätningar, index och

7
Med nyliberalism menar jag här den politiska doktrin som sedan 1970- och 80-talen på en
global skala förespråkat avregleringar, skattesänkningar, privatiseringar av offentligt finansierade verksamheter och reformer för att minska statligt inflytande över den ekonomiska politiken. För en mer ingående redogörelse: läs Harvey (2007) och Ong (2006).
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kvalitetsmärkningar (Fisher, 2009:39ff). Etnologen Mats Lindqvist har illustrerat hur företagsledare och anställda utvecklat en ny vilja att se sin egen
verksamhet ur kundens och de potentiella investerarnas perspektiv (Lindqvist,
2008). Att läsa av attityder och efterfrågan och att genom olika former av
marknadsföring koppla samman företaget och dess produkter med den rätta
känslan, har till synes blivit lika viktigt som själva produkten. Symboliska bytesvärden har tillsynes överordnats varornas bruksvärden.
Senkapitalismen har därmed också inneburit en genomgripande omställning av människors levnadsvillkor. Den har medfört nya sätt att uppleva tiden,
rummet, sig själv och relationen till andra människor. Moderniteten, som
strukturell erfarenhetsvärld, uppbyggd kring kollektiva lösningar, förnuft och
universella anspråk har blivit ”senmodernitet”. I denna har den enskilda människans fria, aktiva val och egenansvar hamnat i centrum och gett upphov till
en ny självreflexivitet där tillvarons ombytlighet (byten av partner, jobb, värderingar och trender etc.) har normaliserats. Senmoderniteten har, som vissa
av tidens stora sociologer noterat, skapat en ny ontologisk otrygghet (otålighet
om man så vill) (Giddens, 1999, Beck, 1992; Bauman, 2000, Lipovetsky,
2005).8 Det finns också teoretiker och kulturforskare som kommenterar att
marknadens logik har blivit en del av vardagen, att förmågan att byta riktning,
återuppfinna sig själv, framstå som attraktiv, och ”sälja sig” också sjunkit in i
enskilda människors medvetande (Habermas, 1980b; Jameson, 1991). Liknande observationer har gjorts också inom såväl etnologisk, som antropologisk forskning (Lindqvist, 2002; Garsten, 2004). Vissa har emellertid betonat
att detta inte är en process där människor passivt avspeglar de samhälleliga
förhållandena, utan att de många gånger själva är aktiva, drivande och i de nya
förhållandena ser nya möjligheter att påverka (Lindqvist, 1994; Nilsson,
2003:93).
I kontrast till de kvinnor och män som gjort modernitetens pyramidformade
byråkratier till ett sätt att leva (Åkesson, 1985; Conradson, 1988; Whyte,
2002[1956]), fordrade alltså senkapitalismen en ”ny människa”. Lite tillspetsat kan man säga att senmoderniteten, enligt nämnda forskare, bäddade för ett
subjekt som vurmade för valfrihet, för vilken allt fler dimensioner av tillvaron
antog formen av köp- och säljbara varor och som förhöll sig till relationer som
om de vore tillfälliga affärsuppgörelser och transaktioner (Soros, 1999; Sennett, 2007; Nyqvist, 2008). Den nya människan tycktes förkroppsliga den nya
tidens ideal och göra affärsvärldens entreprenörsanda till en modell för sitt fria
tänkande.
Härav uppstår emellertid vissa frågor som jag i avhandlingen har för avsikt
att besvara. Hur såg omvandlingen från modernitet till senmodernitet ut under
8
Här finns en variation på benämningar, som hyper-, flytande-, reflexiv modernitet. Det centrala argumentet är dock sammantaget att moderniteten har genomgått betydande förändringar
och nått en ny mognad. Jag har därför valt att sammanfatta denna nya erfarenhetsmassa ”senmodernitet”, som här får representera synen på de förändringar som moderniteten går igenom.
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svenska förhållanden? Hur gick det till när den seriöse, trygghetsälskande
folkhemsmänniskan blev till den flexibla, marknadsrationella människan av
idag? Och vilken roll har automationen spelat i denna förändring?

Människan och verkligheten
”Automationen” är avhandlingens utgångspunkt. Detta fenomen diskuterar
jag med hjälp av två tekniska lösningar – bankernas uttagsautomat och Försäkringskassans självbetjäningsapplikationer – som empiriska avstamp.9 Genom att studera de processer i vilka de blivit till har jag försökt svara på frågor
som vilka kulturella värden som framträder och verkar i människors gemensamma föreställningar om automationen och de utvalda apparaterna; i vilka
meningssammanhang dessa värden blir verksamma; hur dessa föreställningar
kommit att uppfattas som självklara? Frågorna följer en kulturteoretisk tanketradition, men kommer också ur vad som kan sammanfattas som en (dialektisk) materialistisk historiesyn, som jag här avser att redogöra för.
”Verkligheten”, det vill säga den materiella och idémässiga helhet av fenomen som människor håller för sanna och självklara (materiella föremål, kunskapskategorier, värden och relationer), är inte en gång för alla given. Den är
som filosofen Slavoj Žižek uttrycker det, ”ontologiskt ofullständig” (Žižek,
1999:56). Den förändras. Och detta beror bland annat på förhållandet mellan
den materiella värld i vilken människor lever och deras tolkningar av den. Vad
som sätter verkligheten i rörelse är dialektiken mellan dessa två, alltså de materiella villkorens och medvetandets ömsesidiga inverkan på varandra.
Detta inbördes förhållande får emellertid inte ses som någon mekanisk verkan och återverkan där samhällets materiella ”bas” och idémässiga ”överbyggnad” på egen hand sätter historien i rörelse. När det materiella och
idémässiga tillskrivs objektiva egenskaper tenderar nämligen människan att
framstå som en passiv återspegling av historien, tvingad att rätta sig efter förbestämda utvecklingslagar (Lukács, 1970:42). För att begripliggöra den
materialistiska dialektiken utifrån ett kulturteoretiskt paradigm är det istället
brukligt att vända på objekt/subjektsrelationen och uppmärksamma människans aktiva del i historien. Det vill säga att utgå ifrån att verkligheten, så som
den ter sig, är kulturellt skapad.
Det etnologiska sättet att formulera detta är att se människan som en ”kulturvarelse” – att kultur är en oundviklig aspekt av det mänskliga varat, att
människan lever och verkar i kulturen och att kulturen lever och verkar i människan (Bringéus, 2005 [1973]:8; Ehn & Löfgren, 1982:69). Kultur kan (som
9

Automationen är inte den specifika tekniska lösningen så som den materiellt kommer till uttryck, utan den pågående process genom vilken människor låter maskiner och teknik överta
arbetsuppgifter och sysslor. Mer specifikt handlar det om hur båda organisationernas ledningsgrupper genom att köpa in nya maskiner och apparater och konstruerar självreglerande system.
Automationen är så att säga själva processen, och inte (bara) apparaten.
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ordets koppling till odling antyder) beskrivas som den helhetsprocess genom
vilken människor materiellt och symboliskt, gemensamt bearbetar den verklighet som de själva lever i.10 Begreppet pekar ut relationen mellan individ och
kollektiv som ett grundläggande mänskligt villkor och kan som etnologen
Sven B. Ek en gång uttryckte det, ses som människans ”totala livssituation”
(Ek, 1989:6). Kulturbegreppet är alltså ”totaliserande”, men gör samtidigt
människan till verklighetens mittpunkt. Att intressera sig för kultur innebär
därmed också att intressera sig för hur verkligheten blir till och förändras genom människors sätt att leva. Det handlar om att intressera sig för relationer
och förändringsprocesser, med människans aktiva handlande och tolkande
som utgångspunkt. Kultur blir på detta vis det kunskapsparadigm genom vilket de fenomen som tas för verkliga kan studeras.
En sådan kultursyn gör sig väl med grundantagandet att människan är historiens subjekt och den samhälleliga verklighetens skapare, som präglar den
”praxisfilosofi” och den materialistiska historiesyn som postumt kommit att
tillskrivas Marx (Feenberg, 2014:1). Den marxistiske filosofen Karel Kosík
menar att verkligheten är produkten av människans egen verksamhet. Han menar att det är på grundval av människors vardagliga verksamhet som världen i
form av begrepp, ting, känslor och kunskapskategorier framträder för människors medvetande, och blir verklig (Kosík, 1979:41f). Som materiell och symbolisk erfarenhet kan verkligheten ur detta synsätt, istället för någon kosmisk
lagbundenhet ”där ute”, förstås som en dialektisk rörelse mellan hur världen
framträder som fenomen och ”verkar” i människors tillvaro, och hur människor tar denna framträdelseform som utgångspunkt för sin egen verksamhet.
Att människan är den samhälleliga verklighetens skapare betyder dock inte
att det står människor fritt att forma den efter egen fantasi. Också fantasin är
villkorad. ”Utöver de villkor under vilka människan fått livet på jorden givet
skapar människorna oupphörligen sina egna villkor, vilka trots sitt mänskliga
ursprung och sin föränderlighet innehar samma betingande makt som naturliga ting”, skriver filosofen Hannah Arendt (Arendt, 2013:35). Vad hon menar
är att människor skapar sina egna livsvillkor, men att de gör detta under omständigheter som de själva inte valt. Människor agerar nämligen inte i något
tidlöst vakuum. De föds in i och verkar i en verklighet som redan finns på
plats, där de måste lära sig att navigera (Wikdahl, 1992:11). Den verklighet
som människor har för handen fungerar därför ofta som den naturliga utgångspunkt från vilken de organiserar sin verksamhet och får idéer om hur världen
är beskaffad (Marcuse, 1968:27). Medvetandet och handlingarna betingas av
de sociala, praktiska sammanhang och de tankegods som är för handen
givna.11
10
För en mer genomgripande diskussion om kulturbegreppets många nyanser och definitioner,
läs: Öhlander (2005) och Hastrup (2010).
11
Ordet ”betingar” är av central betydelse och måste ställas i kontrast till det mer deterministiska ordet ”bestämmer”.
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Verktygen
Kollektiva medvetandeformer uppstår alltså i relation till de materiella villkor
och de sociala sammanhang som människor verkar i (Marx, L 2010:570). Det
är utifrån dessa kollektiva verklighetsuppfattningar som människor identifierar sina behov, får en uppfattning om vad som är önskvärt, nödvändigt och så
vidare, och kan utforma metoder, strategier och verktyg för att uppnå dem
(Wikdahl, 1992:12). Verktygen – redskap, apparater och maskiner – kan därmed ses som medel med vars hjälp människor förverkligar sina målsättningar
och bearbetar eller utövar kontroll över den verklighet de lever i (jfr Beckman,
1990:17). Man kan i linje med detta, likt etnologen Gunilla Kjellman hävda
att det i ord som ”verktyg” och ”teknik” finns en ”inbyggd betydelseglidning
till framtid” (Kjellman, 1993:81). Verktyg syftar till att bistå i förverkligandet
av mål och drömmar som tillverkaren eller brukaren utifrån sitt sammanhang
projicerar på framtiden (jfr Löfgren, 1990:188).
Men när människor omsätter verktygen i vardagens aktiviteter skapar de
också nya materiella villkor som i sin tur blir utgångspunkten för deras fortsatta verksamhet. Människans verklighet kan därför förstås som enheten mellan hennes subjektiva intentioner och mål, och villkorens verkan på människan som objekt (Højrup, 1995:65f). Verktygen utgör länken däremellan. De
blir så att säga kopplingen mellan medvetandet och världen, mellan subjekt
och objekt, mellan individ och kollektiv och mellan nu och då. Verkligheten
är på detta vis resultatet av den helhetsprocess i vilken människor tillsammans,
symboliskt och materiellt bearbetar den värld som de själva bebor, och hur de
under loppet av samma process gör sig själva till föremål för sin egen verksamhet (Kosík, 1979:119ff).
Det betyder inte att alla människor har samma intressen eller för den delen
samma mål. Den teknik som tillämpas är sällan något direkt svar på universella, ”mänskliga behov”. Istället är det i huvudsak teknik som sammanfaller
med idéer och värderingar hos beslutsfattare och dominanta samhällsgrupper
som attraherar de investeringar och godkännanden som en ny teknik behöver
för att utvecklas (Williams, 2003:12). Skilda klasser har inte samma möjligheter att få gehör för sina strävanden och behov (Lindqvist, 1994; Ek-Nilsson,
1999a; Berner, 2003). Människors relation till verktygen hänger alltså samman med samhällets rådande produktionsförhållanden.
Man kan till exempel skilja på så kallade ”förindustriella” sätt att organisera produktionen och ”industriella” (Rogan, 1983). Vid sidan av frågor om
ägande ligger skillnaden bland annat i en fråga om inflytande. Om brukaren
under förindustriella former varit delaktig i och haft kunskap om verktygens
utveckling och verktygen har använts för att möta användarens direkta behov
av utkomst (Bringéus, 1990:19), så har industrialiseringen genom effektivare
arbetsmetoder och specialisering inneburit att verktyg och metoder kommit att
utvecklas av andra än de som brukar dem, för syften som sträcker sig bortom
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tillfredsställelsen av direkta behov (Berner, 2012).12 Verktygen speglar därför
hur möjligheten att formge sina villkor och förverkliga sin roll som den samhälleliga verklighetens skapare är socialt fördelad.
Sammantaget kan man utifrån detta säga att avhandlingen bygger på en
analys av hur materiella villkor, social organisation och medvetande ömsesidigt inverkar på varandra och tillsammans gör den levda verkligheten föränderlig. Uttagsautomaten och de digitala självbetjäningsapplikationerna figurerar på detta vis som materiella moment i en historisk rörelse. Att studera automationen så som den framträder och verkar blir därmed ett försök att fånga
verkligheten i flykten. Jag har studerat utvecklingen av dessa automater inom
ramen för två avgränsade tidsperioder, 1960–1978 och 2008–2013.13 Avgränsningarna har syftat till att ringa in de processer och föreställningar som har
föregått implementeringen av den nya tekniken, såväl som de diskussioner och
tankar som följt därefter. Genom att studera organisationernas – Skandinaviska Banken och Försäkringskassan – planering och utvärdering av den nya
tekniken har det varit möjligt att studera samspelet mellan materiell verklighet, social organisation och medvetande inom ramen för två avgränsade verksamheter och tidsperioder. De två perioderna har därefter tillsammans fått illustrera ”senmoderniteten” som epok.

”Fältarbetet” och materialet
Historien förändras sällan i hopp där en epok på kort varsel ersätter en annan.
Att avgränsa en epok är därmed inte oproblematiskt. Kulturella fenomen, begreppsmässiga glidningar och medvetandeformer tillåter sig nämligen sällan
att mätas och avgränsas och uppvisar ofta en förbluffande förmåga att flyta ut
och svälla över givna definitioner och ramar. Att peka ut avgränsade perioder
och tilldela dem särskilda kvaliteter och kännetecken riskerar därför att prioritera sådana fenomen som styrker den uppsatta tidsavgränsningen och bortse
från sådant som skaver mot de uppsatta antagandena (Östberg, 2002:9). Den
epok som jag här pekar ut ska därför inte ses som någon definitiv avgränsning
utan som en tid med luddiga kanter. Å andra sidan har jag valt detta tidsspann
för att analysera och rama in vissa fenomen, samt påtala deras förändring. Poängen är, för att parafrasera antropologen Clifford Geertz, inte att studera tidsperioden, utan att studera inom tidsperioden (Geertz, 1973:22).14

12

Verktygen har därefter kommit att användas för syften som sträcker sig bortom tillfredsställelsen av direkta behov som mat, kläder och skydd mot väder och kyla. Med industrialiseringen
har produktionen av konkreta bruksvärden ersatts med produktion av abstrakta bytesvärden
(Lukács, 1970:141).
13
Jag har valt dessa perioder för att det varit under dessa avgränsade tidsintervaller som idéer
och tankar kring den nya tekniken framträtt som tydligast i materialet.
14
“Anthropologists don’t study villages, […] they study in villages.”
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Epokgörandet av 1960–2013 har emellertid också haft andra metodologiska implikationer. Medan den ena perioden 1960–1978 ligger i ett förflutet
som inte kan nås annat än genom arkiverat material och minnen har fenomenen i den andra (2008–2013) varit möjliga att studera i ”realtid”.
Ett vanligt etnologiskt forskningsideal har med inspiration från antropologin sedan 1970- och 80-talen varit att ”vara där”, att vistas på de platser och
bland de människor som forskaren söker att förstå. Forskare uppmanas att med
anteckningsblocket nära till hands ge sig i kast med att interagera och själva
på ett eller annat sätt delta i de sammanhang som de studerar. Avsikten är att
tolka och förstå kulturella handlingar och föreställningar, utifrån de omständigheter där de förekommer, när de förekommer. Geertz skriver att det kulturella sammanhanget kan ses som ett montage av texter, som ”läses över axeln”
på de människor som studien berör (Geertz, 1973:452). Erfarenheten av att
delta, de egna reflektionerna och de minutiöst observanta anteckningarna förväntas därefter begripliggöras i ”täta beskrivningar” avsedda att hos läsaren
skapa djupgående förståelse för de platser, sammanhang och människor som
figurerar i gestaltningen utifrån deras egna villkor (Geertz, 1973:26).
För den som forskar om förfluten tid kan den levda verkligheten emellertid
aldrig upplevas i ett sådant omedelbart tillstånd av närvaro i människors handlingar, samtal och gester. Istället måste historiskt inriktade forskare söka andra
sätt att nå en förståelse för de kulturella sammanhangen. Fältet får göras ”etnografiskt tillgängligt” genom andra typer av material, såsom föremål, fotografier, och nedtecknat material (Arvastson, 1990). Denna öppenhet för att
kombinera en mångfald av material har enligt vissa blivit något av ett etnologiskt kännetecken (Ehn & Löfgren, 2001). Vad jag här pekar ut som ”det kulturella sammanhanget” bygger därför på en mångfald av källor som intervjuer,
personaltidningar, vittnesseminarier, minnesberättelser, policydokument15,
observationer, ritningar, media och fotografier.
Det empiriska underlaget för denna studie innebär ”kombinationen av kulturstudier i både nutid och historisk tid” (Ehn & Löfgren, 1982:11). Det primära materialet har bestått av personaltidningar från Skandinaviska Banken
och Försäkringskassan, mellan åren 1960 och 2013. Det är framförallt tidningarna Din Bank (1960–1975), och Dagens socialförsäkring (2008–2011) som
har kommit till användning i den slutgiltiga avhandlingen. Som komplement
till personaltidningarna har större dags- och kvällstidningar som Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen bidragit med kompletterande bilder av hur vissa idéer och praktiker bemötts utanför organisationerna.
De teman och begrepp som framkommit ur primärmaterialet har guidat läsningen och gjort den selektiv. Att osorterat läsa nyhetsrapportering som spänner över femtio år visade sig snabbt vara ett tämligen ineffektivt grepp för att
söka information om det antal mindre, och specifika fenomen som aktualiseras
genom olika självbetjäningsapparater. Sökningen av artiklar och reportage i
15

Innefattar en mångfald dokument såsom årskrönikor, handlingsplaner, regleringsbrev etc.

24

tidningarna fick därför guidas av nyckelord och begrepp som ”uttagsautomat”,
”automation” och ”självbetjäning”, som varit återkommande i det primära
materialet.16
Intervjuer, minnesberättelser, vittnesseminarier och bloggar har därefter bidragit till att föra in de tekniska apparaterna i ett levande sammanhang av
människor, idéer och aktiviteter. Sammanlagt handlar det om fjorton intervjuer som jag gjort med anställda inom Försäkringskassans självbetjäningsstab, servicekontor, IT-avdelning, huvudkontor, lokala försäkringscentra och
inläsningscentral. Intervjuerna har alla varit semistrukturerade och tematiskt
uppbyggda med en medveten öppenhet för informantens egna intressen. Alla
är omkring en timme långa. Framför allt har de uppehållit sig vid frågor om
självbetjäning, automatisering och vardagsliv. Därtill har jag kompletterat observationer och intervjuer med läsningar av officiella dokument som budgetunderlag, handlingsplaner, utredningar och bloggar skrivna av myndighetsanställda.
De olika materialkategorierna, och i synnerhet kombinationen av dem,
fordrar olika förhållningssätt. Vid intervjuer och observationer, då jag själv
varit med och skapat materialet har den direkta interaktionen med fältet gjort
det möjligt att fylla i eventuella tomrum och kunskapsluckor med följdfrågor
och kompletterande observationer etc. Men till skillnad från intervjuer och
observationer är material från det förflutna stumt. Det talar inte tillbaka, vilket
innebär en alldeles egen uppsättning av möjligheter och fällor. Tolkningen av
olika uttalanden, berättelser och figurer i arkiverat material har istället baserats
på hur olika material genom att kommunicera med varandra skapar sammanhängande meningssammanhang. De olika materialkategorierna ställs i analysen emot varandra för att kontrastera, belysa och bekräfta varandra. Genom
att jämföra historiska och arkiverade källor med minnesmaterial, intervjuer
och återblickar av personer som ”varit där” har jag kunnat bredda den etnografiska texten med tätare gestaltningar av sammanhang, miljöskildringar och
intentioner. Vittnesseminaristernas uttalanden och andra minnesutsagor har,
när de ställts i relation till varandra, också bidragit till en övergripande förståelse för allmänna stämningar och attityder.
Minnesmaterialet utgör en rad olika genrer, däribland minnesberättelser där
olika individer ombetts att i text berätta om vad de kommer ihåg av ett särskilt
skede, och vittnesseminarier där olika grupper av människor samlats för att
tillsammans diskutera sina minnen av händelser i det förflutna. Vad som minnesmaterialet har gemensamt är att det, så att säga, framkommit med ”facit i
hand”. Det består av ett aktivt tillbakablickande där berättarens uppfattning av
en bestämd händelse eller tidsperiod står i fokus och där frågeställaren på förhand valt ut vad som är viktigt och definierat temat. Berättelserna bygger på
vad som för frågeställaren och berättaren varit meningsfullt i nuet (Frykman
16
Kungliga biblioteket: http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2014/ny-soktjanst-for-digitaliserade-dagstidningar--/ 2015-11-03.
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& Löfgren, 1979; Berglund-Lake, 2001). Denna insikt spiller också över på
det historiska materialet i allmänhet. Det finns nämligen en risk att den som
forskar om det förflutna tolkar det förflutna utifrån en samtida förförståelse
(Bergquist et al., 1999). Jag har därför försökt att tolka händelser och synsätt
i det förflutna i ljuset av hur de vecklar ut sig där och då, under sina egna
konkreta omständigheter.
En viktig del av analysen har också varit att studera vem som kommer till
tals och under vilka villkor som källan uppkommit (Ekström, 2002). Det har i
många fall visat sig att källornas uppkomst och form kunnat bistå med djupare
kunskap än själva innehållet. Beskrivningarna av arbetet och människorna
inom och utanför banken och försäkringskassan är i det skriftliga materialet
inte författade av de anställda eller kunderna själva. De är skrivna och utvalda
för bestämda syften och baserade på intressen hos journalister, tidningsredaktörer och organisationsledningar. Personaltidningar är nämligen i första hand
företagsledningens kanal ut till sina anställda. Artiklarna är därför skrivna och
utvalda utifrån ledningens intressen och utsiktspunkter även om anställda i
vissa fall kommer till tals i tidningarna. Man får emellertid anta att detta sker
i de sammanhang som de ger uttryck för idéer som ligger i linje med ledningens världsbild och inte innan de först har passerat redaktionernas urvalsfilter.
Redaktionen, ofta bestående av personer inom organisationens ledningsgrupp
har sista ordet. Därför är tidningarna i första hand en god barometer för att
sondera verksamma ideologiska matriser inom ledningen och bland deras kadrer av experter och tekniker – de som har makten att utforma tekniken.

Medvetandet före människorna
Den här avhandlingen är det färdiga resultatet av en lång analytisk process.
Den är så att säga den materiella slutpunkten för en fullbordad tanke. Men
som färdig produkt förblir stora delar av denna process outtalad. Man kan,
som etnologerna Billy Ehn och Barbro Klein argumenterat, säga att vad som
faktiskt presenteras i vissa hänseenden döljer mer än det förklarar (Ehn &
Klein, 1994:11).
Kulturanalysen har här gjort mig till en aktiv skapare, och uttolkare av mitt
eget material. Världen, begreppen, historien och människorna har i min kulturanalys därför varit något annat än en färdig yta som kan studeras. De har
uppstått, blivit till och förändrat sig i enlighet med min verksamhet och val
som forskare (Öhlander, 2011:28f, Ehn & Klein 1994:79). Valen har varit
många och berört allt från vilka frågor som varit relevanta att ställa och vilka
iakttagelser som varit viktigare än andra. Forskningsprocessen har här därför
handlat om att gradvis pröva sig fram i sökandet efter de mest sannolika förklaringarna – ett prövande som genom slutprodukten kan te sig bestämmande.
Den franske författaren och realisten Honoré de Balzac lär ha sagt att "tiden
är intressantare än människor" (Benjamin, 2015:427) – Ett uttalande som
26

speglar ett centralt ställningstagande för den kulturanalys som jag här har företagit mig. Här är det den kulturella processen, de grundläggande värde- och
tankepremisserna och det historiska sammanhanget där de yttras som varit
studieobjektet, snarare än enskilda människors individuella erfarenheter och
livsvillkor. I fråga om tekniken framträder i materialet emellertid en mängd
olika personer, med olika befattningar och bevekelsegrunder, som när de talar
tillsammans närmast kan beskrivas som en ”kakofoni” (jfr Fredriksson,
1998:27). Att tala om en kakofoni syftar till att synliggöra hur de som talar
(till skillnad från en kör) sällan varit helt enstämmiga, men att det trots och
tack vare vissa disharmoniska toner varit möjligt att urskilja tydliga mönster
och former. Givet det rapsodiska sätt på vilket personerna förekommer i tidningarnas diskussioner och reportage samt i den slutgiltiga framställningen
har jag också valt att tala om ”röster” istället för människor – röster i tiden.
Bortsett från att med analytiska verktyg bryta ner det kulturella fenomenet
”automation” i olika dimensioner17, frilägga dess olika beståndsdelar och studera varje utsaga för sig, så har kulturanalysen här också syftat till att upptäcka
och synliggöra samband. Detta har förutsatt tolkning. Analysen har så att säga
bara varit ett första steg som gjort det möjligt att söka efter samband och observera de relationer runt vilka automation som fenomen är organiserat. Med
tolkning menar jag här hur forskaren stegvis kartlägger betydelser och inbördes samband genom att växelvis ställa frilagda empiriska fenomen i relation
till materialet som helhet och vice versa (Ehn & Löfgren, 1982:95). Analysprocessen kan därmed beskrivas som en kreativ förstörelse, där analytiska
verktyg bryter ner de kulturella fenomen som studeras i mindre beståndsdelar
och de teoretiska tolkningsverktygen förklarar och begripliggör delarnas inbördes samband.
Svårigheten att fånga helheten i hela sin flytande komplexitet tvingar forskaren att prioritera sådant som kan namnges. I en sådan tolkningsprocess har
de teoretiska analys- och tolkningsverktygen haft en stor betydelse. Beroende
på vilka frågor som jag ställt och de begrepp som jag använt för att analysera
och tolka materialet har vissa mönster och sammanhang framträtt tydligare än
andra. Studiet av sociala medvetandeformer i en pågående kulturomvandling
har i den slutgiltiga produkten därför delvis skett på bekostnad av variation
och motsägelser. Det betyder inte att variation och motsägelse inte förekommit i processen. Vissa forskare påpekar att det empiriska materialet och de
egna tolkningarna av empirin, utifrån olika perspektiv ständigt måste göras till
föremål för en reflexiv och kritisk omtolkning (Alvesson och Sköldberg,
2009:254). Detta reflexiva förhållningssätt har här inneburit att den slutgiltiga
framställningen är resultatet av en process där jag provat mig fram, valt ut och
omprövat vilka analytiska begrepp och iakttagelser som hållit och valt bort
andra (jfr Öhlander, 2011:29). Tolkningsmodellen har ständigt tvingat mig att
återkomma till materialet med nya frågor som uppkommit i analysarbetet. På
17

Materialitet, social organisation och medvetande.
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så vis har teori och empiri tillåtits att ömsesidigt inverka på varandra och försätta det så kallade ”sökarljuset” i ständig rörelse (jfr Daun, 2003).

Avhandlingens upplägg
Den kulturanalytiska och reflexiva tolkningsmodellen är synlig i bokens upplägg. I varje kapitel återkommer jag till materialet med utgångspunkt i de begrepp, kunskapskategorier och iakttagelser som framkommit ur de tidigare.
Varje kapitel bygger på frågor som uppstått i föregående kapitel. Avsikten är
att tillsammans låta dem illustrera automationens olika kulturella dimensioner
och förse den med ett idémässigt, socialt och historiskt sammanhang. Avhandlingens uppbyggnad kan på detta vis liknas vid lagren på en lök. Kapitel efter
kapitel och lager efter lager skalas av i sökandet efter nya dimensioner som
tillsammans kan förmedla en bild av en helhet som sträcker sig bortom lökens
omedelbara framträdelseform.
Kapitel 2: ”Omedelbarhetens tillstånd” kretsar kring två tekniska föremål
– uttagsautomaten och Försäkringskassans digitala självbetjäningstjänster.
Med hjälp av intervjuer, observationer och personaltidningar analyserar jag de
tankesätt och värden som uppenbarar sig i teknikens förväntade effekter på
vardagslivet. Det hela mynnar ut i en diskussion om snabbhet, effektivitet och
valfrihet som allt viktigare, och närmast fetischerade kulturella värden inom
ramarna för det senmoderna förnuftet.
Kapitel 3: Med utgångspunkt i föregående kapitel diskuterar jag i ”Den nya
marknadens logik” hur dessa kulturella värden blivit en del i organisationernas
marknadsföring och ett sätt att symboliskt inordna organisationens produkter
i ett förändrat socialt och historiskt sammanhang. Observationer, intervjuer,
personaltidningar och arkiverat material vävs i kapitlet samman för att illustrera hur ”kunderna”, ”marknaden” och ”tjänsterna” tillsammans bildar en
symbolisk ordning genom vilken organisationerna i sin verksamhet gör samhället begripligt.
Kapitel 4: ”Från relation till transaktion” bygger på en undersökning av hur
denna symboliska ordning, genom att anta materiella former kommit att framstå som en allt mer självklar del av vardagen. Minnesberättelser, observationer, och personaltidningar belyser hur denna omvandling skett gradvis genom en växelverkan mellan materiella och ekonomiska villkor och de båda
organisationernas verksamhet, drivkraft och institutionella logik.
Kapitel 5 och 6: ”Den nya friheten” och ”En postbyråkratisk arbetsplats”
handlar om vad automationen och den symboliska ordning som den materialiserar får för konsekvenser för arbetet inom organisationen. Genom intervjuer,
minnesberättelser och reportage ur Din Bank och Dagens socialförsäkring beskriver jag automationens roll i de förändringar som organisationernas ledningsfilosofi, arbetets organisation och styrningsformer genomgår under senmoderniteten.
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Utvecklingen från kapitel två till kapitel fem innebär alltså ett skifte i fokus
från tjänsterna, så som de är tänkta att konsumeras, via en studie av den symboliska ordning genom vilken tekniken görs begriplig, till en undersökning av
servicesystemens utbyggnad och vidare till ett studium av de sammanhang där
tjänsterna produceras. På så sätt är avhandlingens upplägg tänkt att illustrera
hur vardagen, uppbyggd kring arbetslivets och fritidens beteenden och tankar
hänger samman, hur människors värden och ideal omsätts i materiella praktiker och hur denna växelverkan ger form åt ett mer allmänt kollektivt medvetande.
Kapitel 7: ”Systemmänniskan”, som är avhandlingens avslutande kapitel,
inleds med en kort sammanfattning av tidigare kapitel och tar sedan ett större
grepp om de processer som jag synliggjort i de empiriska kapitlen i ett försök
att kommentera det större historiska skede och den samhällsomvandling i
vilka de är en del.
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2. Omedelbarhetens tillstånd

Vissa menar att den teknik som används i ett samhälle ger uttryck för de olika
mål och drömmar som människor riktar mot framtiden. Tidens idéer, värden
och ideal antar på så vis kontinuerligt materiella former. Många av de föremål
som ramar in människors vardag kommunicerar därför någonting om den tid
och de förhållanden under vilka de skapats och används. De kan ses som bärare av en särskild ”tidsanda” (Löfgren, 1990:204).
För kulturforskaren kan automationen och de tekniska apparater som den
inbegriper fungera som titthål in i ett större kulturellt och historiskt sammanhang. De tekniska verktygens praktiska ändamål, deras form och hur de omtalas av människor som använder dem bidrar nämligen tillsammans till att illustrera tidens attityder, stämningar och förhärskande värden. Här tänker jag
därför inledningsvis gå ”till saken” för att undersöka hur automationen gör sig
gällande i människors vardag, och i talet om den söka kunskap om det kulturella sammanhang i vilket den ingår. Hur är tekniken utformad? Hur beskrivs
den? Vad är det för kulturella värden som automationen materialiserar?

Snabba kontanter
I juli sommaren 1967 står nummer 27 av Kalle Anka ute på hyllorna. Jan
Malmsjös ”En sång en gång för längesen” ligger högst upp på Svensktoppen.
För den som planerat att köpa det senaste numret av Kalle, eller något annat
ur butikernas och sextiotalets dignande utbud av ständigt nya konsumtionsvaror innebär juli 1967 en okänd brytpunkt, som med tiden skall visa sig förändra
svenska löntagares relation till pengar. På morgonen, torsdagen den 6 juli har
ett uppbåd av journalister och förbipasserande privatpersoner samlats på Stora
torget i Uppsala, mitt bland morgonrusande yrkesmän, shoppingsugna semesterfirare och saktmodiga pensionärer på förmiddagspromenad. Bakom all
uppståndelse, eller ska man säga framför all uppståndelse och ansvariga för
skådespelet står Upsala Sparbank och Sparfrämjandet. Anledningen är att banken ska lansera den allra första uttagsautomaten i Sveriges historia, en innovation som nu ska göras tillgänglig för en förväntansfull allmänhet. Snarare
än ”en gång för längesen” vittnar lanseringen av den nya maskinen om det
första steget in i en framtid där relationen mellan bankmän och löntagare tar
sig nya former.
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Framför uttagsautomaten som har murats in i stenväggen till Upsala Sparbanks kontor står två välkammade män i kostym. Det är bankdirektören Tore
Vadling och utvecklingschefen Lars Arfvidson som tillsammans ska presentera och visa hur den nya moderna maskinen fungerar för den nyfikna skaran
av åskådare. Ett foto från evenemanget visar hur Vadling dagen till ära har
smyckat sig med en blomma i kavajens knapphål. Han har fått hedern att göra
det första automatiserade kontantuttaget i landets historia. Vadling matar sitt
plastkort i kortläsarens springa, anger på maskinens tangentsats hur många
sedlar han vill ta ut och slår in sin fyrsiffriga kod på panelen. En tystnad infaller under de bråkdels sekunder som publiken, och bankdirektörerna avvaktar. ”Kan detta verkligen fungera?” kanske någon hinner undra, men snabbt
därefter ger maskinen ifrån sig ett rasslande läte och en ny och ovikt sedel
matas ut genom springan. Enkelt och effektivt, till åskådarnas förtjusning, som
om någon hade dragit en kanin ur sin hatt.

Ett första kontantuttag. Utvecklingschefen vid Metior AB Lars Arfvidson (tv) och direktör Tore Vadling (th) visar den första uttagsautomaten vid Upsala sparbank
(Foto: Sture foto Uppsala).

Snabbt och anspråkslöst skulle bankens kunder från och med nu kunna ta ut
pengar när som helst på dagen och fortsätta med sina aktiviteter utan oönskade
avbrott orsakade av öppettider, väntrum och frågvisa eller högfärdiga banktjänstemän. ”Här är dagens glada nyhet”, hade Expressen förtjust rapporterat,
”en automat som man kan plocka sedlar ur – hundralappar till och med […]
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utanför banklokalen” (Exp:1967-1-3). Vägen till pengarna skulle inte längre
gå via bankens påkostade salar, mellan marmorpelare, fresker och diskar av
teak, valnöt, mahogny och andra träslag. Istället för den stillastående banklokalen skulle vägen till pengarna gå genom en lucka i väggen. Från utsidan, där
förbipasserande i farten kunde bocka av veckans kontantuttag på väg till handlaren för inköp av helgmaten. Bortsett från att gömma pengar i madrassen
hade de egna besparingarna aldrig varit mer tillgängliga. Hanteringen av
pengar var inte längre banktjänstemannens angelägenhet. Den skulle inte
längre ske under deras överinseende utan administreras av kontoinnehavaren
själv och kan samtidigt tyckas ha gett en antydan om vardandet av en ny sorts
människa. Högre löner och en växande varumarknad tycktes ha skapat förutsättningarna för en ny sorts samhällsvarelse som inte behövde begränsa sig till
livets nödtorft. Med slantar på fickan skulle det istället vara lätt att ledigt och
bekymmerslöst i stundens infall låta sig lockas till inspirerade inköp och spontant unna sig något extra ur varuhusens och hyllornas breda utbud.

Snabbast vinner
Runt om i Sverige började bankerna bygga upp system av uttagsautomater.
Sparbankerna byggde sitt och Affärsbankerna ett eget. I ett reportage i Sydsvenska Dagbladet 1968 visade Malmöbanken Oxie Sparbanks VD C-E. Bergenfelt stolt upp sin nya numeriskt styrda, och ”online-kopplade” maskin. Han
berättade att automaten väntades medföra betydelsefulla förändringar och
uppgav att banken, om allt gick enligt planen, avsåg att med årsskiftet göra
den tillgänglig för alla sina kunder. Sedelautomaten hade genom sin placering
i bankväggen skapat en ”dygnet-runt-service som vid varje uttag tar 20–35
sekunder i anspråk” (SSD:1968-5-7). Bergenfelt hade beräknat att maskinen
istället för den förhållandevis komplicerade procedur som omfattade tidigare
rutiner kring kontantuttag nu skulle reducera transaktionstiden till mellan en
tredjedels och en halv minut.
Uttagsautomaten framstod därmed som en del i en omfattande matematisk
formel. Den hade gjort det teoretiskt möjligt att utföra 120 till 180 uttag i timmen, vilket till stor del var en förtjänst som kunde tillskrivas de ingenjörer och
tekniker som ritat och byggt maskinen. Med stor omsorg hade de anställda på
Spadab och företaget Metior, som byggt och programmerat maskinen, sett
över alla möjliga aspekter för att göra kontantuttagen så snabba som möjligt.
Björn Lindström, som under denna tid var anställd på Spadab, och senare
också på Datasaab som tillverkade de senare generationerna av uttagsautomater, minns hur sökandet efter snabbare maskiner och komponenter snart gjorde
automaten omodern. Sedelutmatningen var bara en av dessa. Han berättar att
den tidiga modellen byggde på principen att sedlarna lades ut på en duk som
sedan rullades ihop, varefter kunderna fick ”rycka en sedel i taget tills det be32

gärda beloppet var levererat”. Att på det sättet leverera en sedel i taget bedömdes för långsamt. ”Det var ju inte något särskilt snabbt sätt att få ut pengar på”,
fortsätter Lindström med tillägget att det därför ”inte dröjde så länge innan
sparbankerna beslutade att satsa på en utvecklad version” (Thodenius,
2008a:23).
Utvecklingen tycktes peka i riktning mot snabbare lösningar. Idéhistorikern
Stephen Kern skriver att många av artonhundra- och nittonhundratalens uppfinningar skapat nya sätt att uppleva och tänka i fråga om tid och rum (Kern,
1983:1). Han kommenterar att historien visar att människor i allmänhet, när
de ställts inför ett snabbare alternativ aldrig någonsin har valt det långsammare. I likhet med Kerns resonemang antydde bankledningens och bankens
ingenjörers sätt att resonera att snabbare också var bättre. Med blicken riktad
mot framtiden tycktes tekniken utsättas för en kontinuerlig förskjutning. Det
nya blev snart det gamla och lösningar som en gång symboliserat höjden av
snabbhet och modernitet framstod snart som långsamma och passé.
Ingenjörerna sökte kontinuerligt efter sätt att maximera maskinens hastighet. I denna jakt fanns det ingenting som var obetydligt. Den enda faktorn som
tillsynes kunde bromsa accelerationen var människan själv. Hur fulländad maskinen än kunde göras på ritbordet var den tvungen att anpassas efter människans svårtydda beteenden. Om maskinen skulle kunna fylla sin funktion att
erbjuda snabb service för människor på språng så kunde människor också
ställa till problem, eftersom de inte alltid använde den som det var tänkt. Att
detta inte alltid var alldeles enkelt framgår av journalisten Cecilia Hagens berättelse, när hon i kvällstidningen Expressen redogjorde för sin erfarenhet med
automaten:
Kortet var blått, azurblått precis som den nyaste köksmaskinsnyansen. Och det
var blankt och av hårdplast och i exakt det rätta plastkortsformatet. Det såg
imponerande ut, tillförlitligt och högeffektivt. Så småningom skulle det visa
sig vara nära nog besjälat. Inte själva kortet kanske, men den skinande plåtlåda
det skulle stickas in i och ur vilken kontanterna var tänkta att spruta dag och
natt, i helg som i söcken. Redan från början nalkades jag denna låda med respekt och vördnad. Och jag hälsade artigt innan jag stack in kortet och i dess
smalsnåla springa till gap. Lådan sög glupskt i sig kortet, rapade lätt och lät
därefter dörren till sitt inre långsamt och ljudlöst glida upp.
I detta inre glimmade sifferknappar. Och lådan uppmanade mig medelst
blinkningar att trycka på dem. Först för att markera antalet önskade hundringar
och sen för att mata den med min personliga, enbart med mitt plastkort överensstämmande kod. När denna kod tryckts in – den är hemligare än någonsin
en mediatörs mantra – skulle hundringarna komma drösande. Varefter jag bara
behövde stänga dörren och lådan vänligt räckte fram mitt kort igen. Såvida jag
inte tre gånger i följd slog fel kod. Då blev lådan ilsken och tuggade i sig kortet.
Allting fungerade precis enligt ritningarna till en början. Jag var artig mot
automatlådan, den var artig mot mig. Jag litade helt på vårt goda samarbete
och struntade i att gå till banken på fredagar som kreti och pleti. Helgmatspengarna tog jag ut ur plåtlådan på lördagen. Det gick utmärkt tills i lördags.
Då gick det plötsligt inte alls. Med ett föraktfullt gurgelljud spottade lådan ut
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mitt kort och vägrade att glänta på sin dörr. Jag log sällsamt mot den, klappade
den lite i smyg men allt var förgäves. Lådan kräktes upp mitt kort igen. Bakom
mig blev kön allt längre. Av nervöst stampande kortinnehavare och av en nyfiken allmänhet. Och jag kände allt mer påtagligt den misstänksamhet som slog
emot min rygg (Exp:1976-11-25).

Automatens fullkomlighet till trots kunde människor, om de fastnade framför
maskinen göra sig själva till störningsmoment. Hanteringen av kötider var ett
viktigt inslag när ingenjörerna planerade automatens utformning. Maskinen
skulle därför utformas så att ingen människa genom sin försumlighet skulle
kunna stjäla värdefull tid av någon annan. Automaten skulle inte innebära en
bromskloss i tillvaron. Krångliga praktiker och överflödiga funktioner som
medförde onödiga fördröjningar skulle därför elimineras. Börje Lindström
förklarar att ingenjörerna bakom uttagsautomaten ganska snart insåg problemen med att tilldela kontoinnehavarna personliga koder. Om kunderna själva
inte fick bestämma sifferkombinationen tenderade de att glömma bort sina
koder. Att människor stod framför apparaterna och testade olika koder uppfattades som onödigt tidskrävande. Därför valde man istället att låta kunden
välja kod och föra in bokstäver på tangentborden för att göra den lättare att
memorera. Resultatet blev en sorts funktionell minimalism som baserade sig
på idén om en strömlinjeformad resa genom tillvaron.
Tankemönstren kunde kännas igen från andra sammanhang. Femtio- och
sextiotalens framtidsvisioner hade lovat fart, fläkt och funktionalitet, och gjort
det strömlinjeformade till en symbol för det moderna. Kylskåp, brödrostar,
radioapparater och andra apparater skulle symboliskt peka ut mänsklighetens
rörelse framåt, in i framtiden (Löfgren, 1990:191f). Folkhemmets och den
svenska välfärdsstatens upptagenhet vid byggnationen av det moderna samhället hade under 1900-talen skapat en vardaglig tidsgeografi där varje rörelse
mellan fasta punkter och platser gjordes till föremål för noggrann beräkning.
1930-, 40- och 50-talen var en tid då planerare och ingenjörer med detaljplaner
och goda intentioner hade arbetat för ”att lägga livet tillrätta” för medborgarna
(Hirdman, 1989).
Hemmens forskningsinstitut, som grundats 1944, hade exempelvis som
målsättning att ”verka för en systematisk rationalisering av de svenska hemmen genom forskning rörande de tekniska och ekonomiska problem som är
förbundna med hemmens uppgifter som konsumtionscentra och arbetsplatser”
(Kjellman, 1993:26). Institutet hade sysselsatt hushållslärare, kemister, näringsforskare, sociologer, arkitekter, ingenjörer och andra myndiga samhällsgrupper för att med protokoll i handen ta ansvar för att i det nationella framstegets namn kartlägga, mäta, planera och studera hushållens tidsanvändning.
Syftet var att för det allmänna goda rationalisera folkhemsmänniskans materiella vardag, och som en effekt, människors relationer till varandra.
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I rapporten Familj och bostad från 1955 framgår att studier i Kärrtorp,
Svedmyra, Gustavsberg och Gubbängen koncentrerat sig på tematiska områden som ”behov och trivsel, tidsdisposition och bostadsanvändning, möblering och bostadsanvändning, bostaden och hushållsarbetet samt bostadens
’tekniska egenskaper’” (Holm, 1955:5). Frågor som uppehöll tidsstudiemännen kunde exempelvis röra sig om på vilken sida av matbordet som el-uttaget
borde sitta för att optimera funktionaliteten vid symaskinsarbete, eller hur
kontakten och rörelsen mellan olika rum tog sig uttryck i hushållens ”dörrstängningsvanor för lägenheternas olika rum” (Holm, 1955:132). Genom omfattande forskning, information och social ingenjörskonst skulle välfärdsstatens modernisering innebära en genomgripande förändring av svenskarnas
vardagsliv. Ingenting var för obetydligt när den materiella tillvaron skulle göras ändamålsenlig. Diskmaskiner, tvättmaskiner och andra vardagsredskap i
bostaden vävdes samman i ett materiellt vardagssystem av flödesscheman,
tidskalkyler och planlösningar byggt på effektivitet och funktionellt handlande. Uttagsautomaten var i detta sammanhang inget undantag.
Tjänsteautomationen, som jag valt att kalla automationsprocessen inom
banken, tycktes omsätta idealet om den moderna människan som ständigt var
på väg i vardagens materiella praktiker och inte bara på det estetiska planet.
Noggrannheten kring enkelhet och snabbhet sipprade ned till de tillsynes mest
triviala detaljer. Bland annat bestämde man sig för att ta bort den plåtlucka
som skyddade automaten från väder och annan åverkan utifrån, och som skulle
öppnas när kunden stuckit in sitt kort. Sådana konstruktioner riskerade att upplevas som en onödig barriär mellan kunderna och pengarna, och fick avlägsnas, förklarar Börje Lindström (Thodenius, 2008a:41).
Rune Brandinger, som en tid arbetade som datorsäljare vid IBM Svenska
AB och under den tid som uttagssystemet växte fram varit datachef i Skandia,
berättar att funktionerna på uttagsautomaten avsiktligt begränsades ”till att ta
ut pengar, titta på ett kontobesked, punkt slut. Inte några mystifikationer med
överföring mellan konton, insättningar eller någonting annat. [...] man är glad
att vi har precis de här begränsade funktionaliteterna” (Thodenius, 2008a:47).
Man ville minimera risken för att ”när man har bråttom, hamna bakom någon
som står och gör förfrågningar mot sitt konto”, kommenterar en annan seminariedeltagare i samstämmighet (Thodenius, 2008a:35).
Maskinen skulle göras mindre invecklad och det skulle vara enkelt att förstå hur den fungerade. Bearbetningen av olika funktioner fördes på en nivå
som i detalj utformade uttagsautomaten efter ändamålet att lägga livet tillrätta
med snabb service av rutinärenden, för nya fria, men upptagna och effektiva
människor i farten. En framhållen dimension i lanseringen av den nya uttagsautomaten tycktes alltså vara dess förmåga att erbjuda allmänheten en snabbbare tillgång till sina pengar. Utvecklingen av apparaten illustrerar därmed hur
hastigheten var ett framträdande drag i konstruktionen av det moderna samhället.
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Författaren Milan Kundera har skrivit att ”farten är den form av extas som
den tekniska revolutionen har förunnat människan”. Med extas menade han
ett tillstånd av frihet och fångenskap (Kundera, 2002:1f). Formuleringen talade därför oavkortat till diskussionen om hur moderniteten på en och samma
gång kunnat betraktas som både ”järnbur” och ”frigörelse” (Arvastson, 1999).
Den moderna människan framstod som fast besluten och fjättrad vid samhällets accelereration mot sin egen befrielse (jfr Tomlinson, 2007). Åtskilliga
forskare, historiker, kulturkritiker och etnologer tycks vara eniga i frågan om
att det moderna förnuftet präglats av snabbhet och fartökningar (BerglundLake m.fl., 2009; Löfgren & Willim, 2005). Teknikhistorikern James Beniger
skriver att ”industrialiseringens största förtjänst har varit att snabba upp hela
samhällets materiella process” (Beniger, 1986:VII).
En snabb överblick över nittonhundratalets tekniska utveckling föreslår att
tempot i människors praktiska göromål i allmänhet har tilltagit. Hastighetsökningens historia sträcker sig från ångmaskinen, via hydrauliken, till förbränningsmotorn, till elektriciteten och har tagit sig materiella uttryck i löpande
band, färdmedel och dataålderns mikroelektronik. Framförallt är det transport
och kommunikationsmedel samt arbetsprocesser som har blivit snabbare.
Transportmedlens maxhastigheter har under de senaste tvåhundra åren ökat
från femton till tusen kilometer i timmen (Graeber, 2015:116). Uträkningar
som tidigare tagit femton till tjugo timmar kan med automationens hjälp förkortas till ett fåtal sekunder. I arbetslivet har veckoprognoser och kvartalsrapporter sedan länge ersatt femårsplanen. Den tyske sociologen Hartmut Rosa
menar därför att det är möjligt att tala om en ”objektiv tempohöjning” av samhället som tillsynes genomsyrar den mänskliga tillvarons alla dimensioner
(Rosa, 2013:133).

Materialiserade ideal
Christer Malm, banktjänsteman och chef för den banktekniska avdelningen
hos Sparbanksföreningen, berättar att mycket arbete lades ned på att visa bankens kunder de stora vinster som automationen skulle medföra. Tjänstemän
från bankerna åkte under slutet av sextiotalet regelbundet över till USA för att
låta sig inspireras och lära sig hur man bäst kunde marknadsföra de nya automaterna. I USA hade många banker beslutat att namnge sina automater med
flicknamn, berättar Malm och tillägger ”Annie tror jag det var, eller kanske
det var Tilly”. Oförargliga namn som ”Tilly” kan tänkas ha rimmat väl med
det engelska ordet för kassör – ”teller” – och ha varit tänkta att ge maskinerna
en mindre hotfull framtoning. Sören Ingerdal som arbetade som tekniker hos
sparbanken tillägger att vad man i USA fått lära sig ”att en sådan här apparat
inte skulle vara stål och plåt och se ovänlig ut, utan man skulle försöka härma
en bankkassör vid namnet Tilly […], men inte bara namnet utan hela apparitionen” (Thodenius, 2008a:35). Maskinerna skulle i USA symboliskt förses
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med ett vänligt, mänskligt ansikte och det mekaniska suddas ut så långt det
gick.18
Även i Sverige sprudlade kreativiteten kring namngivandet. Ett förslag som
dök upp var att döpa maskinerna efter ”Slösa”, en av de fiktiva och för många
bekanta karaktärerna ”Spara och Slösa” i Sparbankens tidning Lyckoslanten.
”Att de skulle heta Slösa och det, det var inget bra”, förklarar Malm. Namnet
visade sig inte särskilt lyckat, då det kan antas ha skickat motsägelsefulla signaler i en verksamhet där sparsamhet och inlåning tidigare varit en ideologisk
dygd. Malm fortsätter:
Någon hade idén om att den skulle heta Peta på Greta, det tyckte man kanske
inte heller var riktigt bra så att hur det var så blev det till slut i alla fall Minuten.
Man skulle kunna ta ut pengar på minuten, det var ett snabbt sätt att få ut pengar
(Thodenius, 2008a:14).

Det personliga anslaget hade hos de svenska bankmännen i en tid då högmoderniteten stod i zenit fått ge vika för mer vetenskapliga tankegångar. Namnet
bottnade i tanken att det inte skulle ta mer än en minut att ta ut sina pengar. I
Sverige var det alltså snarare snabbheten som var tänkt att tilltala allmänheten
och leda kunderna till automaten än någon vackert leende apparat med harmlöst tilltalsnamn. När affärsbankerna därefter skulle döpa sina egna maskiner
hade därför tidsaspekten fått en tongivande betydelse. Thomas Glück, som
under många år arbetade som dataansvarig på SE-banken, minns hur man
inom den egna banken tänkte i liknande banor. ”Sparbankerna hade myntat
sitt begrepp Minuten. Vi döpte vårt till Sekunden, SE-kunden, men vi skulle
inte konkurrera, så vi tog bort det.” Eftersom SE-bankens uttagsautomater var
del i ett samarbete med andra affärsbanker ansågs Sekunden problematiskt
och fick ändras.
Å ena sidan kan den påtalade tempohöjningen läsas objektivt. Det vill säga
att samhällets befintliga processer har ökat i hastighet. Ett sådant perspektiv
förbiser emellertid att vad som gjort detta möjligt är en rad kvalitativa samhällsförändringar, framdrivna av ett samhälleligt subjekt, med egna intentioner, mål och förväntningar (Rosa, 2013;Thrift, 2005). Vad exemplet med
namngivningen illustrerar är hur hastighetens framträdande betydelse svarade
mot människors förväntningar. Viljan till hastighet verkade vara ett värde som
både mentalt och materiellt genomsyrade tillvaron. Namnet på Sparbankernas
automater hade visat sig träffa rätt. Automationen materialiserade det samhälleliga subjektets längtan efter fart och förnyelse.

18
Andra banker hade valt att fokusera på det praktiska. Ett annat namn som skulle locka kunderna var till exempel ”The 'Yes' Machine”, vars namn skulle signalera medgörlighet.
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Det ovärdiga köandet
Bortsett från att hylla det snabba tog sig hastighetskulten också uttryck i människors ovilja att vänta. ”Fy för postens diktatur…” skrev en anonym skribent
i en insändare till Expressens debattsida:
Det har slumpat sig så att jag tre fredagar vid 14-tiden varit tvungen att anlita
poststationen i Åmål. Alla tre fredagarna har det varit 15–20 personer i kö vid
var och en av de tre kassor som varit öppna. (fem kassor finns.) Irritationen har
varit stor i den lilla lokalen (Exp:1979-6-17).

Insändaren menade att staten hade tvingat Åmåls kommun att flytta de lönekonton som tidigare legat hos Sparbanken till Postbanken, vilket fått konsekvenser. ”Råkar man behöva hämta ut sin lön på en fredag i Åmål, måste man
alltså stå i kö i 15–20 minuter. För att få ut sin lön!” stormade den uppretade
insändaren och fortsatte:
Först tar posten diktatoriskt bort lördagen som postdag. Därefter tvingar posten
bort fredagen som postdag genom att göra den så otrevlig att folk undviker
den. Att fredagar ibland sammanfaller med första lönehämtningsdag bekymrar
inte monopol-posten (Exp:1979-6-17).

Spridningen av uttagsautomater hade varit ojämn och föremål för långtgående
kalkyler rörande maskinernas förväntade lönsamhet på de orter där de skulle
lanseras. Vissa orter hade därför fått vänta längre än andra på att kunna använda sig av bankernas automatiska uttagssystem. I frånvaron av försnabbande tekniska banklösningar och hög belastning tycktes varje minut som spenderades i kö te sig som ett personangrepp. Å ena sidan skulle frustrationen
kunna tolkas som ett uttryck för vetskapen om att tiden i allmänhet var en finit
resurs som man gjorde bäst i att hushålla väl. Men ett sådant psykologiserande
tar i första hand hänsyn till den enskilda människans relation till sina direkta
handlingar. Inte till de praktiska och sociala omständigheter runt vilka hennes
tillvaro är organiserad.
Det finns av denna anledning vissa problem med att stanna vid modernitetens besatthet av hastighet. Ett fokus på hastigheten lämnar många av tillvarons praktiska dimensioner outsagda. Tempoökningarnas värde kan istället sägas ligga i ändamålet för de handlingar som snabbas upp. Kanske är det därför
som litteraturvetaren och kulturkritikern Evelyn Cobley kommenterat, mer
träffande att tala om ”effektivitet”. Hon menar att det är effektivitet, snarare
än hastighet som utgjort grunden för konstruktionen av det moderna samhället, att det framför allting annat är ineffektivitet som gör den moderna människan frustrerad (Cobley, 2009:3f).
Allmänhetens ekonomiserande av den egna tiden kan i ljuset av insändaren
läsas som tecken på hur vardagslivet i praktiken var organiserat. Köandet uppstod inte av sig självt, utan genom en rad samhälleliga omständigheter som
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gjort allmänheten beroende av att besöka kontoren för att hämta ut sin lön.
Den uppretade skribenten belyste nämligen också hur viljan till snabbare lösningar både skapade frustrationer och uppstod när individens subjektiva förväntningar ställdes mot omgivningens tvingande villkor. Klockans tickande
påminde om allt det som kanske skulle kunna hinnas med, men som posten
tycktes beröva den väntande.
För den tillsynes indignerade insändaren var det därför varken själva flytten, eller kanske inte ens den undflyende tiden i sig som var problemet. Det
var den ovärdiga känslan av att inte ha kontroll över den egna tiden. Långsamhet och väntan framstod som tillstånd som påtvingats skribenten av främmande makter. ”Monopol-posten”, och ”staten” pekades ut som maktfullkomliga bovar som behandlade människor ovärdigt. ”Måste vi som vanliga människor, samhällsmedborgare och röstberättigade finna oss i att bli behandlade
som kreatur?” frågade skribenten retoriskt och illustrerade indirekt hur kontrollen över tiden hade betydelse för vardagliga erfarenheter av makt och vanmakt (jfr Ehn & Löfgren, 2007:61). Frustrationen över att inte få vara med och
bestämma var och under vilka omständigheter som de egna pengarna skulle
kunna hämtas ut fick skribenten att känna sig maktlös och tappa tålamodet.
Det är därför tänkbart att uttagsautomaten, när den väl installerades upplevdes
som en välkommen seger mot såväl vanmakt som statlig byråkrati. När bankerna lanserade automaten tappade nämligen lördagsstängningar och löneutbetalningsdatum sin tidigare betydelse.

Att hämta pengar när man vill
Det verkade i berättelsen om tekniken finnas ett inbördes förhållande mellan
hastighet och kontroll. Den amerikanske racerföraren Mario Andretti lär exempelvis ha sagt att den som upplever sig ha situationen under ”kontroll”, helt
enkelt ”inte kört tillräckligt fort!”. Kanske stämmer detta väl med erfarenheten
som racerbilsförare. Men medan Andretti menat att människans kontroll över
tillvaron minskade med ökad hastighet verkade lanseringen av nya, snabba
självbetjäningsapparater föreslå att förhållandet skulle vara det omvända och
att hastighet förväntades generera kontroll.
Sociologen Gilles Lipovetsky har noterat att slutet av sextiotalet var en tid
då tron på den gamla tidens löften om en bättre framtid börjat svikta. Istället
för att kollektivt anpassa livet efter någon högre mening, eller löften om en
framtida belöning hade tillvaron allt mer kommit att handla om ett individuellt
nu, genast! (Lipovetsky, 2005:37). Byråkratins och massproduktionens oförmåga att böja sig efter individens nyckfulla vilja väckte motstånd bland de
yngre generationerna som, uppväxta under efterkrigstidens rekordår, lärt sig
värdesätta individualitet och snabb behovstillfredsställelse (Östberg, 2002:9).
Samtidens framväxande konsumtionssamhälle, hade som Zygmund Bauman
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föreslår, beskurit den förväntade tidsrymd som separerat begäret och tillfredsställelsen (Bauman, 2005:83). Otåligheten mot vad som upplevdes vara den
gamla tidens tungroddhet var därför stor.
Det uttagssystem som lanserats av sparbankerna under slutet av sextiotalet
hade snart fått konkurrens av ett hos affärsbankerna motsvarande system. I
takt med att konkurrensen mellan bankblocken hårdnat hade den nya tidens
maskiner blivit ett attraktivt säljargument. Under början av sjuttiotalet var
marknadsföringskriget mellan de båda bankblocken därför intensivt, och
marknadsförarna var snabba med att snappa upp tidens idéer. Dessa kunde
sammanfattas som följande: ”In med kortet och så har man sina pengar. Lätt
och behändigt. Inget köande vid en bankdisk, inga banktider att passa. Den
yngre rastlösa generationen har upptäckt detta och snart lär den äldre följa
efter”, som Svenska Dagbladet kommenterade i en artikel från 1976
(SvD:1976-1-20). I tidningarna konkurrerade sparbanker och affärsbanker om
utrymmet att marknadsföra sina apparater. Reklamen reflekterade idéer om
det goda livet och projicerade dem på de nya maskinerna. Automaterna kom
att laddas med rika associationsvärldar och stämningar som anspelade på relationen mellan den yngre generationens föreställningar om en önskvärd tillvaro och den sociala verkligheten (Löfgren, 1990:197ff).
Kontrollen över tiden har av många pekats ut som en av kapitalismens, och
modernitetens grundläggande former för maktuttryck (Millar & Schwarz,
1998:17; Ehn & Löfgren, 2007:61; Tomlinson, 2007:39). Maskinens stora förtjänst var, som tillverkaren Metior deklarerade, att den ”betjänar kunderna
med kontanter även efter banktid” (SvD:1967-12-1). Banktjänstemannen
Christer Malm minns att han tolkade ambitionen att göra pengar tillgängliga
utanför öppettid som ett svar på att banken börjat hålla stängt på lördagar. ”Så
kom också lördagsstängningen in i bilden. Affärerna var öppna och det var
alltså en möjlighet att också kunna få ut kontanter vid annan tid än bankens
ordinarie öppettid”, förklarar han (Thodenius, 2008a:18). Att Bankerna i Sverige ”upphörde med att ha öppet på lördagarna i början av 1960-talet […] i
samband med online-teknikens genombrott” bottnade i att kunderna ”skulle
kunna ta ut kontanter när banken var stängd”, bekräftar Svenska bankföreningens biträdande direktör Bo Gunnarsson (Thodenius, 2008a:9). I oktober
1969 förkunnade Stockholms Sparbank att ”nu kan du ta ut pengar alla dagar
– dygnet runt. Med kontokort”. Banken annonserade att man hade installerat
en uttagsautomat vid Hötorgscity.
Vid Hötorgscity
Vi har installerat en uttagsautomat (bankomat) vid vår bank i andra höghuset,
från Hötorget räknat – Sveavägen 13–15. Där kan du ta ut pengar vardag som
helgdag, alla timmar på dygnet. Du kan ta ut 500 kr per gång. Förutsättningen
är att du har ett särskilt kontokort.
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Enkelt – säkert
Det är lätt att ansöka om det nya kontokortet. Ansökningsblanketter finns på
våra avdelningskontor. Det enda som behövs är att du har – eller öppnar ett
särskilt sparbankskonto. Ett kontokort är säkert – det är bara du som känner till
den personliga kod som gör det möjligt att ta ut pengar.
Nät i Norden
Efterhand kommer vi att ha uttagsautomater på centralt belägna platser i och
runt Stockholm. Och sparbanker ute i landet samt i våra grannländer skall installera uttagsautomater. Ett nät av automater gör det då möjligt för dig, att
oberoende av sparbankstillhörighet, ta ut pengar på ditt konto och när du behöver det – dygnet runt.
Kom in!
Välkommen till oss så får du en informationsfolder. Och ansökningsblankett
för kontokort. Du hittar oss i varje stadsdel. Stockholms Sparbank (AB:196910-18).

Den triumferande utläggningen hade fångat tidsandan väl. Centralt för tilltalet
var kontrollen över den egna tiden och den nedlagda mödan i anskaffandet av
såväl kontanter som bankkort.
Uttagsautomaten lanserades som en bekväm tjänst att ha tillgång till utanför bankens öppettider. Att hämta pengar när man ville verkade, i relation till
den gamla tiden, göra att behovstillfredsställelsen i allt högre grad kunde synkroniseras med behovet (jfr Gleick, 2000:81). En av deltagarna som arbetat
med utveckling av uttagsautomater minns hur det förekom ”annonser i tidningarna där någon med nattmössa tog ut pengar” (Thodenius, 2008a:23).
Minnesbilden kan kompletteras med kvällstidningsrubriker som ”Helgöppet!”
(Exp:1969-10-22), ”Nattöppet!” (AB:1969-10-29), ”Bekväma kontanter!”
(AB:1974-12-8), ”Jäkta inte runt efter pengar i sommar!” (AB:1975-6-15),
som gjorde gällande att tidigare begränsningar och mödor i åtkomsten till de
egna pengarna försvunnit och att kontanter nu kunde hämtas ut vid vilken tidpunkt som helst och på fler platser än tidigare. Den nya tjänsteautomationen
innebar på så vis att hanteringen av pengar inte längre reglerades av vare sig
arbetsrätt eller tradition.
”På nyårsafton har vi stängt”, deklarerade Bankomat, (som var ett samarbete mellan tio affärsbanker) med tillägget att ”Med Bankomat kan du alltid
få ut pengar – även när banken är stängd” (AB:1975-12-29). Semester, utanför
arbetstid, röda dagar och högtider – samhällsekonomin, konsumtionen och cir-
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kulationen av varor hade frikopplats från traditionens och lagstiftningens restriktioner.19 Reklammakarnas budskap hade varit att devisen att allting hade
en tid och en plats hörde hemma i en förgången tid. Svenska Dagbladet rapporterade illustrerande att de flesta uttagen kommit att ske mellan tolv och ett,
och fyra och sex på vardagarna. Framförallt på fredagar, tätt följt av lördagar
mellan tio och två (SvD:1976-2-17).
Att allmänheten valde att göra sina uttag vid de tider som de inte befann
sig på jobbet kom knappast som någon överraskning. Lunchen, efter jobbet
och lördag förmiddag utgjorde naturliga tider att begagna sig av automaten,
som dessutom passade väl vid de tidpunkter som pengarna vanligtvis kom till
användning i snabbköp, butiker, köpcentra och hos handlare. Tidsavståndet
mellan arbete och fritid, produktion och konsumtion hade snabbats upp och
frigjort kunderna från öppettidernas tvång. I grunden kunde de snabba, tekniska lösningarna därför ses som ett uttryck för människors upplevda behov i
förhållande till hur inflytandet över tiden hade organiserats socialt.
Maskinerna markerade hur etablerade vanor som uppfattats som fasta och
beständiga inom ramarna för moderniteten kontinuerligt vittrade sönder och
förflyktigades i en fortgående ”innovativ självförstörelse” (Berman, 1990:93).
Uttagsautomaterna kunde ses som ett tecken på hur konsumtionens rationalitet
och förnuftsstyrda processer gradvis intagit en viktigare ställning och börjat
tränga undan traditionella tidsregimer (Bauman, 2005:83). Automationen antydde konstruktionen av en ny vardaglig tidsregim där ögonblicket blivit vägledande och utmanade den kollektivistiska ”järnbur” som präglat det tidiga
moderna tänkandet. De nya apparaterna bidrog till att den sociala verkligheten
lösgjordes från tidigare religiösa och moraliska värden (Feenberg, 2011:872).
Tjänsteautomationen introducerade nämligen ett nytt tidsbegrepp som svarade
mot den rastlösa ungdomens nu, genast! ”Realtid” antydde att tillvaron i allt
högre grad kommit att organiseras kring vad kultursociologen John Tomlinson
kallat för ”omedelbarhetens tillstånd” (Tomlinson, 2007:72).

Mindre krångel
Jag vill här rikta läsarens blick mot att det tillstånd av ”omedelbarhet” som
automationen bar med sig, med tiden också tog sig uttryck inom andra områden, bland annat inom administrationen av den svenska socialförsäkringen.
Försäkringskassan har till exempel varit en av de offentliga organisationer
som tagit automationens förtjänster på största allvar. Vi ska här därför göra ett

19

Marknadsföringen hängde samman med lagstiftning om arbets/öppettider etc. Detta sågs
emellertid inte med blida ögon av det internationella bankmannaförbundet (FIET) som menade
att dygnetruntöppna bankomater och öppethållanden vid veckosluten förutsatte att vissa anställda tvingades vara i tjänst för att sköta underhåll och EDB-kontroll (Fackliga riktlinjer för
Bankomater, 1983:5).
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litet hopp i tiden för att jämförelsevis titta på hur automationen kommit att
beskrivas inom Försäkringskassan.

Reklamkampanj för myndighetens webbtjänst ”kassakollen” i Stockholms tunnelbana 2012 (Foto: Daniel Bodén).

Under sommaren 2012 fann jag en annons inne på Tekniska högskolans tunnelbanestation. På fem skrymmande gröna plakat som klistrats upp längs stenväggen stod det stort och tydligt att ”det som förr var lite krångligt har vi nu
gjort lite enklare”. Det första avbildade ett pappersformulär. Bilderna däremellan visade hur formuläret gradvis bytte skepnad och den sista bilden föreställde en bärbar dator. Tillsammans skulle de illustrera ett av myndighetens
mest genomgripande utvecklingsprojekt – att automatisera sina handläggningsprocesser och göra det möjligt att utföra myndighetsärenden på internet.
Ärenden som tidigare bara kunnat göras genom att besöka myndighetens lokala kontor eller genom ifyllandet av pappersblanketter skulle också kunna
göras via en internetuppkopplad dator. Kort därefter skulle det också bli möjligt via applikationer till de för tiden allt vanligare ”smarta mobiltelefonerna”.
Nytt med de nya automatiserade tjänsterna var alltså att den försäkrade genom
att logga in på myndighetens webbplattform skulle kunna utföra en mångfald
av ärenden och följa sina egna handläggningsprocesser i realtid.
Reklamen var avsedd att tala till mottagarens erfarenheter. Automationens
möjligheter presenterades i kontrast till ett förflutet som myndigheten själv
medgav hade präglats av krångliga och invecklade praktiker. Annonsen kunde
läsas som en retorisk manöver avsedd att producera igenkännande. Myndigheten hade nämligen de senaste åren mottagit hård kritik för sin bristande tillgänglighet, sina långa handläggningstider och krångliga processer som präglats av ovisshet i frågor om de försäkrades egna ärenden. Formuleringen att
det som varit krångligt hade blivit lite enklare talade till de människor som
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kunde minnas den mängd formulär
och blanketter som de fyllt i, alla de
kuvert som de förslutit och lagt i
brevlådan, alla kompletteringar och
alla de samlade timmar som de suttit
i telefonkö.
Det är lätt att göra sig lustig över
fyrkantigheten och de stundtals absurda aktiviteter som kontakten med
myndigheter, företag, banker och försäkringsbolag etc. med jämna mellanrum tvingar människor till. Bara orden byråkrati eller pappersarbete
tycks frammana inre suckar hos åhöraren så snart de förs på tal. Men precis som det är lätt att ondgöra sig över
byråkratin så är det också lätt att allt
för lättvindigt avfärda dessa suckar
”Mindre krångel” var det centrala bud- som överdrivna. Synen på byråkratin
säger nämligen något om hur människapet i myndighetens kampanj (Foto:
Daniel Bodén)
skor förstår sin egen samhällsroll. De
påtalar precis som bankens öppettider
en upplevelse av vanmakt inför yttre styrande omständigheter.
Myndighetens marknadsföring tycktes anspela på en allmänhetens förväntningar. Berättelser om byråkratiskt krångel hade åren innan lanseringen varit
ganska vanliga. De gjorde sig bland annat synliga i den flora av bloggar och
diskussionsfora som fanns på nätet. Sökträffar som ”Försäkringskassan är ett
skämt”20, att deras kommunikation var ”slingrig, byråkratisk och diffus”21 eller att de hade ”krångliga intyg och blanketter” ger en bild av stämningen.22
En person skrev på sin blogg om hur hon efter att i september 2011 ha anmält
sig och beviljats graviditetspenning och efter två månader fortfarande inte fått
några pengar vände sig till myndigheten för att få veta vad som var fel. Hon
hade då fått veta att det inte räckte med att beviljas stöd för att få pengarna
utbetalda, utan att hon även separat behövde skicka in en blankett där hon
meddelade att hon också ville ha pengarna utbetalda.23 ”Krångel” av detta slag
riskerar alltid att dra ut på tiden och att tvingas vänta i månader på en utbetalning kan i vissa extrema fall få besvärliga konsekvenser. Vissa har exempelvis

20

Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/debatt/article11912510.ab 2016-03-03.
Elaine Eksvärd: http://elaineeksvard.se/blog/2012/07/19/forsakringskassan-ar-ett-skamtslingrig-byrakratisk-och-diffus-retorik/ 2016-03-01.
22
Dagens Nyheter: http://www.dn.se/ekonomi/kranglig-blankett-forsenar-a-kassa/ 2016-03-03.
23
Allt för föräldrar: http://blogg.alltforforaldrar.se/caroline84/2011/11/18/forsakringskassankrangel/ 2016-03-01.
21
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på grund av detta hamnat hos kronofogden.24 I ett debattinlägg hos Alingsås
tidning från december 2009 skrev en frustrerad Försäkringskassekund följande:
Vad gör man när Försäkringskassan ”slarvar bort” inskickade sjukintyg, original dessutom, och vägrar hjälpa till eller kompromissa vidare!!? Ska man gå
till Soc? Eller värre, ta ett banklån för att lösa deras slarv? I värsta fall så kanske
man kan vända sig till Frälsningsarmén för att i alla fall barnen ska få mat i
magen!? Hur kan sånt här få hända utan att Försäkringskassan bryr sig? Jag vet
att gör jag ett fel så står jag själv för konsekvenserna och skyller inte på någon
annan… Allt hopp ute.25

Inlägget andades uppgivenhet. Det berättade om känslan av maktlöshet inför
den styrande ordningen och ovissheten som skribenten fann sig utlämnad till.
Men inlägget beskrev inte bara hur relationen mellan allmänheten och olika
former av byråkratiska apparater kunde vara problematisk. När utbetalningar
av pengar togs med i ekvationen blev det möjligt att se hur det tillsammans
med andra berättelser av samma slag i grunden handlade om hur samhället
och tillvaron i praktiken var organiserat. Kontakten var nämligen ofta nödtvungen, vilket öppnade för en väsentlig insikt. Problemet var i första hand
inte en fråga om hur handläggningen gick till utan om vardagslivets sociala
organisation.

Att ta makten över tiden
Sociologen Juliet Schor observerade i början av nittiotalet att människor sedan
andra världskriget, trots ökad produktivitet och välstånd, kommit att uppleva
en allt större brist på tid. Hon kommenterade att en stor del av denna brist
bland annat hängde samman med att människors förväntningar på vad ett gott
liv skulle rymma hade ökat (Schor, 1991). I en liknande studie hade historikern Ruth Schwartz Cowan några år tidigare noterat att den senmoderna människan i takt med att tillvaron fragmenterats, aktiviteter utlokaliserats och blivit tillgängliga som köpbara varor och tjänster börjat spendera allt mer tid i
kö. Väntan på transporter och leveranser, att administrera olika typer av transaktioner hade kommit att bli en allt större del av vardagen (Schwartz Cowan,
1989:85).
Statsvetaren Uffe Enokson, som forskat om det så kallade ”livspusslet”,
menar att lönearbete och konsumtion av nödvändiga livsmedel och tjänster
tillsammans med arbetstidslagstiftning och öppettider har kommit att fungera
som den egna tidens grundläggande premisser (Enokson, 2009:62). I takt med
24

Sundsvalls Tidning: http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/maria-knacktes-av-forsakringskassan 2016-03-03
25
Alingsås Tidning: http://www.alingsastidning.se/2009/12/forsakringskassan-ett-stort-skamt/
2016-03-03
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att allt fler sysslor kommersialiserades kom den senmoderna människan att
organisera, administrera och anpassa sin egentid efter omgivningens tvingande villkor. Sociologen Arlie Russel Hochschild har noterat att den senmoderna människans attityder till den egna fritiden samtidigt allt mer börjat likna
arbetslivet (Hochschild, 1997). I brist på tid har det senmoderna privatlivet i
likhet med arbetslivets rationaliseringshets börjat handla om att söka efter
olika sätt att effektivisera tillvaron och maximera nyttan.
Att vardagen kommit att efterlikna arbetslivet blev bland annat synligt när
ledarskapssajten Motivation.se i ett reportage ställde följande fråga: ”Vill du
få flyt i vardagen istället för att fly den? Vill du skapa förutsättningar för en
mer harmonisk, hållbar och hälsosam vardag?”.26 I reportaget figurerade Eva
Jarlsdotter, som skrivit boken Från frustration till flow med lean@home
(2013). Boken innehöll råd om hur man kunde lyckas ”förenkla de viktigaste
flödena i vardagen” och ”frigöra tid”. Målet var att strömlinjeforma tillvaron.
Jarlsdotter menade att man som privatperson genom att identifiera familjens
olika behov och anpassa sina vardagsrutiner efter dessa skulle kunna omsätta
lean i vardagen.27
Rationaliseringen av vardagen kunde handla om så triviala saker som ”att
komma iväg på morgonen” och ständigt ställa sig frågan om hur flödet från
”ögonblicket man vaknar tills man är på plats på jobbet eller skola/förskola”
såg ut. Hon uppmanade därför alla att tänka sig tillvaron som ett flöde som
likt en ”tråd” sträckte sig ”från det att ett behov är identifierat och allt som
hinner utspela sig innan behovet är tillgodosett”.28 Det kunde handla om ”allt
från hungriga magar som behöver mättas, smutsiga strumpor som behöver
tvättas till alla möjliga och omöjliga val om allt från elbolag till försäkringar”.
Genom att titta på vardagen som ett flöde, menade Jarlsdotter att det blev möjligt att identifiera och eliminera moment som skapade frustration, väntetider
och tidsslöseri. Jarlsdotters attityd till fritiden var förstås ett extremfall. Men
inställningen och språkbruket gjorde sig också påmint i andra sammanhang.
På andra håll kunde man observera hur begrepp som flyt och flöden hängde
samman med en frånvaro av bromsklossar och en strävan efter en sömlös transition genom tillvaron. Begreppet flyt och dess olika variationer florerade
bland annat inom den växande uppsjö av självhjälpsböcker, ledarskapslitteratur och ”mindfulness”-kurser som skulle hjälpa människor att finna vägar att
hantera vardagens praktiska organisation och känsloliv. Flyt, handlade framförallt om ett mentalt tillstånd där bitar upplevdes ligga på plats och kropp,
sinne och handlingar skedde i samklang med den omedelbara verkligheten.

26
Motivation.se: http://www.motivation.se/halsa/intervju/fran-frustration-till-flow 2015-1211.
27
Lean är ett samlingsnamn på en rad så kallade verksamhetsutvecklingsstrategier som används
inom arbetslivet för att effektivisera arbetsprocesser.
28
Allt om bostad: http://www.alltombostad.se/flyt-i-vardagen-med-lean-filosofin-73176/nyhet.html 2015-12-11.
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Det gav uttryck för relationen mellan individen och omgivningen, mellan subjektet och dess objektiva tillvaro (en tudelning som etnologen Fredrik Nilsson
beskriver som en skillnad mellan engelskans ”emotion” och ”motion”) (Nilsson, 1999:22). Ett sätt att uppleva flyt var att föreställa sig tillvaron som ett
flöde.
Beskrivningen sammanföll med andra röster som beskrev hur de sökte efter
känslan av att befinna sig i ett flöde där ”allting stämde” och röster som upplevde omvärlden så väl anpassad efter de egna önskemålen (och vice versa)
att den försvann ur medvetandet. Jämförelsevis återgav andra på liknande sätt
ett tillstånd där ”Det rinner liksom på, helt osynligt. […] Inga ’nej, stopp’ och
inget som står i vägen liksom. Man väntar inte på någonting annat. […]”
(Beckman, 2009:292f). Sammantaget handlade flyt om den trygghet och
känsla av kontroll över tillvaron. Det handlade om att obehindrat flyta fram,
om friheten från vanmakt inför omvärldens styrande villkor.
Idén om flöden och flyt i tillvaron låg påfallande nära de tankar som präglade den tekniska utvecklingen inom Försäkringskassan. Anton Zidén, en av
självbetjäningsenhetens tjänsteutvecklare menade att kunderna skulle vinna
mycket på de nya tjänsterna. "De kan enklare anmäla och ansöka och komma
åt Försäkringskassans e-tjänster. De kommer att kunna göra sina ärenden även
när de är på språng ute på stan", förklarade han (DS:2012/4/13). Uttalandet
tycktes spegla kultursociologen John Tomlinsons observationer om att den
tidsåtstramning som det senmoderna konsumtionssamhället medfört har öppnat för uppkomsten av en lång rad teknologier, vars huvudsakliga säljargument varit enkelhet och bekvämlighet (Tomlinson, 2007:130f). Myndighetens
arbete med tjänsteautomation tycktes i relation till Tomlinsons resonemang
utgöra ett belysande exempel. Försäkringskassans plan var nämligen att genom automation tillgängliggöra sina tjänster, erbjuda service i realtid och synkronisera dem med människors upplevda behov. Gunilla Höglund, portföljansvarig vid myndighetens självbetjäningsstab, förklarade vad som gjorde tjänsteautomationen så efterfrågad:
Idag så är det ju så att jag vill göra ärendena när det passar mig. När jag kommer hem från jobbet så upptäcker jag att jag behöver ringa till SJ för att jag har
en fråga som inte går att lösa på nätet. Ja, då har de stängt sin kundtjänst
klockan fem. Sådant är man ju ovan vid idag. Jag förväntar mig en tillgänglighet dygnet runt för att det ska passa mitt liv. Vissa erbjuder ju de tjänsterna så
vi har ju vant oss vid att så ska det vara. Vi är ju ständigt på gång på något vis.
Alla upplever ju att man har det stressigt, jäktigt och pressat och de där vardagsärendena vill man ju ska gå lite enkelt. […] Det är ju helt fantastiskt! Alla
ärenden man gjorde förut var man ju tvungen att ringa. Alltid sitta och vänta.
Och då var ju samtidigt telefonservicen bättre. Idag så prioriterar man ju inte
telefonkunder utan nätkunder och man styr mot nätet och det gör ju att man
ibland har väl långa väntetider i telefonen. Då blir jag ju än mer mån om att
kunna göra det på nätet. Jag vill inte sitta och vänta i någon telefonkö. När jag
ska till läkaren vill jag kunna boka tid på nätet. Jag vill inte och har inte tid
med att sitta och ringa. Vardagsbestyren ska inte ta så mycket tid. […] Sen är
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det ju det här med alla val som man gör. Det behövde man ju aldrig göra något
med förut och om vi nu ska hålla på med det så då är det ju bra om det går
enkelt och smidigt [Höglund, 2013].

Enligt Höglund kunde vardagslivets bestyr förstås som en kamp mot klockan.
För att hinna med det intensiva vardagslivet menade hon att människor sökte
efter enkla, och bekväma lösningar. Vad hon föreslog var att myndighetens
automation, inte helt olikt från uttagsautomaterna femtio år tidigare innebar
en rörelse från tidigare sociala tidsregimer. Den tid där myndighetens produktion, handläggnings- och öppettider bestämt hur och när tjänster kunde levereras hade nått vägs ände. Kunder skulle inte längre placeras i väntsalar eller i
köer utanför stängda dörrar. Istället inträdde en annan tidsregim, där individens efterfrågan bestämde tidpunkten och platsen för varans konsumtion. Målet var att som hon kallade det ”förbättra flödena” och leverera tjänster ”justin-time”, när kunden ville ha dem, där kunden ville ha dem, till förmån för
kundens ”resa” genom tillvaron.

Snabb återkoppling
Intresset för ”kundresan” hade inom Försäkringskassan blivit ett sätt att göra
verksamheten mer processinriktad. Myndigheten skulle inte längre vara ett
hinder. ”Vi jobbar ju med att försöka ge människor inflytande över den egna
livssituationen och att motverka den känsla av vanmakt som många har känt”,
kommenterade Maja Yngvesson, en av myndighetens tjänsteutvecklare, när
jag frågade henne vad de arbetade med i myndighetens självbetjäningsstab.
Just ”vanmakten” var nämligen ett uttalat problemområde i Försäkringskassans verksamhetsidé, där myndigheten presenterade sig själv som ”vanmaktens fiende”.
Några år tidigare hade myndigheten, om man trodde på myndighetens kundundersökningar, snarare kunnat beskrivas som vanmaktens ansikte. Det fokus på snabbhet som tjänsteautomationen gjorde gällande hängde nämligen
samman med att många kunder hade en bild av myndigheten som ett ”svart
hål”, förklarade Peter Söderling, som var tjänsteutvecklare vid myndighetens
självbetjäningsstab. Han själv och andra utvecklare inom självbetjäningsstaben betraktade sådana föreställningar som tecken på hur tidigare serviceformer hade lett till att myndighetsutövningen blivit främmande för allmänheten.
Han berättade att de försäkrade tidigare hade fyllt i och skickat in enstaka dokument på begäran, men att de sällan hade getts någon förståelse för processen
i sin helhet eller vad de kunnat förvänta sig. Han förklarade att processen för
kunderna därför hade präglats av en oviss väntan som fått sitt slut med myndighetens besked.
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Självbetjäning via mina sidor blir en naturlig del i det här. Du kan direkt få ett
svar då du gjort ditt ärende och signerat. Du kan direkt få feedback och veta
om eller när pengarna kommer. Automatiseringen blir en del i att snabbare ge
feedback till kunden att kunden känner sig säker på att vi har tagit hand om
ärendet och att de får svar på en gång. Så slipper man det som man pratar om:
”det svarta hålet”. Automatisering gör ju att man kan täppa till det här svarta
hålet. Antingen strypa det helt, eller åtminstone göra det ljusgrått [Söderling
2013].

För Söderling och hans kollegor låg problemet i första hand i att äldre myndighetstekniska lösningar inte varit tillräckligt effektiva eller transparenta och
att den personliga tiden hade legat i myndighetens händer, snarare än individens. Öppettider, telefontider, postens upphämtningstider och pappersblanketter pekade alla på tekniker och tidsregimer som reglerade allmänhetens tillgång till information och tjänster. Söderling och hans kollegor betraktade dem
som materiella påminnelser om en särskild fördelning av myndighetsmakt.
Målet var istället att med ny, effektiv teknik återge kunden kontroll över tillvaron.
Ur ett tidsperspektiv är automatiseringen viktigare för kunden för då går handläggningstiderna ner. Just nu förväntas vi handlägga inom 30 dagar. När vi
automatiserar så räknar vi att de helt automatiserade handläggningarna kommer att gå på under åtta, tio sekunder. Det är en jäkla skillnad. Tillfällig föräldrapenning är redan automatiserad och de helautomatiska ärendena har en
genomsnittlig handläggningstid på tre sekunder. Och de är ofta mer komplexa
än handläggningarna för föräldrapenning. Det är ju en markant skillnad mellan
30 dagar och åtta sekunder vilket kunden säkert kommer att uppskatta [Näslund, 2013].

IT-avdelningens Morgan Näslund beskrev tjänsteautomationen som ett revolutionerande sätt att både korta ned handläggningstiderna, tiden för återkoppling och motverka behovet att ringa till myndighetens telefonkundtjänst. Ansökning och handläggning kunde med den nya tekniken ske i ett och samma
moment och den försäkrade skulle kunna hålla sig uppdaterad och få besked i
realtid. På några sekunder skulle kunderna få den information de behövde, när
de behövde den, istället för att sitta i långa telefonköer eller vänta på att ett
brev skulle dimpa ned i brevlådan.

Enklare, snabbare, tydligare
Det fanns ingen poäng i att kosta på nya automatiserade tjänster om ingen
visste att de existerade. Reklam och olika former av utåtriktad verksamhet fick
därför allt större utrymme i myndighetens målformuleringar.29 Myndigheten
29

Försäkringskassans budgetunderlag 2011-2013. Under våren 2011 gjorde myndigheten en
upphandling där företaget Lowe Brindfors gick ut som vinnare. Upphandlingen gällde de två
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lade under 2012 och 2013 stora summor pengar på marknadsföring. Den primära arenan var radio, tv, tidningar och det offentliga rummet. Under sommaren 2012 började ett antal reklamfilmer om myndighetens nya applikationer,
”Pappa-stanna-hemma-appen” och ”Bostadsbidrags-appen” visas i tv och på
SF:s biografer. Den första reklamfilmen förmedlade budskapet ”Det har aldrig
varit enklare att stanna hemma med sjukt barn”. En andra reklamfilm, som
framförallt riktade sig till ungdomar förklarade att det ”aldrig varit enklare att
ansöka om bostadsbidrag”. Det skulle vara enkelt att utföra myndighetsärenden. ”Nu får du hjälp snabbare än någonsin” deklarerade myndigheten på sin
webbsida och fortsatte därefter med att förklara exakt hur fort det gick:
På webben – dygnet runt.
Här svarar vår digitala assistent Hanna direkt på de allra flesta frågor. Är du
förälder och har frågor om föräldraförsäkringen eller bostadsbidrag kan du
dessutom chatta med vårt kundcenter på Facebook vardagar 8–16. Har du elegitimation kan du även sköta flera av dina ärenden via mina sidor.
I telefon – under fem minuter.
Om du ringer till oss är vårt mål att besvara ditt samtal inom fem minuter.
Ringer du på helger eller kvällar går det oftast ännu snabbare. Vi berättar självklart hur lång tid det är kvar innan någon av våra handläggare kan prata med
dig. Handläggaren kan svara på allmänna frågor om Försäkringskassan, hjälpa
dig att fylla i en blankett, handlägga ditt ärende eller ge dig information om
just ditt ärende. Hon eller han kan också förklara hur våra olika självbetjäningstjänster på webben fungerar och guida dig genom dem. Du kan också boka tid
för ett personligt möte. Om vi inte kan svara på dina frågor direkt ska vi höra
av oss inom två arbetsdagar.
Våra öppettider är måndag–fredag 8–21, lördag 8–15, söndag 15–21.
Numret är 0771-52 45 24. För texttelefon är numret 90 160.
E-post – inom två dagar.
Om du vill mejla oss försöker vi alltid svara inom två arbetsdagar. Ibland kan
det ta lite längre tid om vi behöver utreda dina frågor först.
Brev – inom tio dagar.
Vill du skriva brev till oss svarar vi senast inom tio arbetsdagar.
Försäkringskassans serviceåtagande.

kommande åren med ett årligt värde på cirka 20–25 miljoner kronor. Dagens Media:
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3246663.ece 2015-03-18.
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Det ska inte bara gå snabbt, det ska också vara helt tydligt vad du kan förvänta
dig av Försäkringskassan. Vårt serviceåtagande ger besked om handläggningstider, vilken återkoppling du får och tillgängligheten via telefon, e-post och
brev.
Ett sådant serviceåtagande finns idag för fjorton stora socialförsäkringar, bland
annat sjuk- och aktivitetsersättning, handikappersättning, tillfällig föräldrapenning, föräldrapenning och sjukpenning.30

Texten rymde många av tidens nyckelord. ”Snabbhet”, ”tydlighet” och ”tillgänglighet” var samtliga värdeord som myndighetens olika systemvetare och
tjänsteutvecklande konsulter identifierat som uppskattade värden hos de försäkrade. De svarade också väl mot den värdegrund som myndighetsledningen
börjat lansera för sina anställda, och som kunde sammanfattas med orden ”enkelt”, ”snabbt” och ”rätt”. Ord som snabbhet och tillgänglighet speglade hur
tekniken beskrevs som en frigörare från omständigheternas tvång. Den figurerade som en lösning avsedd att bistå den försäkrade i hennes resa genom en
tillvaro präglad av tidsbrist.
Tydligheten syftade till att reglera de försäkrades förväntningar. Den kritik
som hade riktats mot myndigheten i fråga om långsamma handläggningstider
hade hos myndigheten lett till en vilja, att genom att beskriva vilka väntetider
som kunderna kunde räkna med sig av olika kontaktvägar reglera kundernas
förväntningar och på så sätt reglera deras besvikelse och tillfredsställelse, eller
”nöjdhet” som man sade inom myndigheten. På webben skulle svaren komma
direkt. I telefonen kunde den som ringde räkna med svar inom fem minuter.
Därefter kom e-post som tog två dagar och brev som besvarades inom tio dagar. Uppräkningen tycktes antyda en för myndigheten betydelsefull prioriteringsordning, där snabbare alternativ presenterades före långsammare. Tillsammans utgjorde de olika kanalerna en mångfald av kontaktvägar och valmöjligheter för kunden. Telefontjänster och ”mina sidor” samsades med SMS
och Smart-phone-applikationer som kontaktvägar. Men äldre kontaktytor
fanns kvar och visade på en historisk avlagring av materiella praktiker där
nyare lösningar överlappade de äldre utan att ersätta dem.
Arsenalen av kontaktvägar illustrerade hur snabbheten var relativ, och att
myndigheten arbetade för att anpassa sig efter förändringar i samhället. I takt
med att nya kommunikationsmedel hade blivit tillgängliga för allmänheten
hade man gradvis anpassat sig efter vad man tolkade som allmänhetens förväntningar. Samtidigt var det ännu inte alla kunder som börjat använda de nya
tjänsterna. Stabsdirektör Bengt Stjärnsten var dock förvissad om att allmänhetens attityder ”skulle bli bättre” så snart kunderna vande sig vid de nya kontaktvägarna (DS:2008/10/4). Morgan Näslund, en av myndighetens många anställda IT-arkitekter, instämde och tillade att kunden med lite tillvänjning vid
30

Forsakringskassan: http://www.forsakringskassan.se/omfk/organisation/nya_forsakringskassan/hur/ 2015-02-07.
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den nya tekniken gradvis skulle överge de gamla när de insåg att det fanns
snabbare vägar. Relativt sett kunde man, som teknikhistorikern Stephen Kern,
säga att varje ny tempohöjande teknisk lösning gjorde det förflutna långsammare, även om äldre lösningar under sin tid varit de snabbaste alternativen
(Kern, 2003). Den nya tekniken tycktes ställa den äldre i ny dager. Introduktionen av ”e-post” hade tillsynes gjort reguljärpost till ”snigelpost” och ”realtid” hade gjort svarstid till plågsam väntetid (jfr Gleick, 2000). Redogörelsen
för avlagrade kontaktvägar speglade därmed en i hög grad modernistisk framstegstanke uppbyggd kring viljan till snabbhet som drivkraft. I lanseringen av
de nya tekniska lösningarna låg ett implicit antagande att människor självmant
skulle inse det förnuftsriktiga i att föredra och välja nyare, snabbare och därmed modernare teknik, framför äldre, långsammare och därmed omodernare.
Snabbt, enkelt och tydligt skulle leda till en känsla av kontroll.

Ny tidsregim
Snabbt, enkelt, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan – Peter Söderling
gjorde poängen klar: ”Om jag som kund vill ansöka om föräldrapenning
klockan tre på natten så har jag möjlighet att göra det. Tjänsterna finns 24
timmar om dygnet sju dagar i veckan vilket är en hög servicegrad.” Enligt
Söderling gjorde tjänsteautomationen det möjligt att elektroniskt ”hantera sina
ärenden utan att behöva prata med någon anställd på försäkringskassan”, vilket var ett sätt att säga att hur individens tid skulle förvaltas nu kunde avgöras
av individen själv. Kommentaren var ett svar på frågan om varför han trodde
att tjänsteautomationen hade blivit en sådan succé. Under sina första år hade
myndighetens nya e-tjänster nämligen tilldelats ett antal priser. 2012 vann
myndighetens webbplattform priset ”eDiamond award” med motiveringen att
organisationen i samverkan med sina användare arbetade ”för att öka servicen
och tillgängligheten med hjälp av e-tjänster […]. E-tjänsterna ger användarna
ökad kontroll över sin situation och sparar tid för både medborgare och för
organisationens egna medarbetare”.
Budskapet att tjänsterna hade haft betydelse för vardagslivets bestyr blev
också uppenbart genom ”Mina sidor-appens” (också kallad ”VAB-appen”)
stora genomslag. Applikationen kunde laddas ner till smarta mobiltelefoner
och gjorde det möjligt att anmäla eller avanmäla hemmavarande för vård av
sjukt barn, sjukdom och följa händelser i andra försäkringsprocesser. Appen
fick snabbt gott omdöme på nedladdningssidor som Appstore och Google
Play. En användare som på nätet skrev en recension av appen gav uttryck för
sin lycka över applikationens effekter i vardagen som småbarnsförälder: ”Fantastiskt enkelt! Denna app underlättar väldigt mycket. Smidigare att fixa med
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mellan spyorna än att sitta med datorn.”31 Signaturen Torkel Kvist skrev:
”Med fyra skolbarn och perioder av sjukdom m.m. som vandrar runt är detta
en av de bästa apparna i min telefon. Underlättar otroligt mycket och är väldigt
smidig”32, och signaturen Elsa Stygg skrev: ”Äntligen så kan man vabba oavsett tid och rum.” Applikationen laddades ned i sådan upplaga att myndigheten
fick undersöka om det fanns något samband mellan applikationen och den
plötsliga rekordökningen av anmälningar om sjukt barn.33

Från vanmakt till egenmakt
Hur kan vi förstå det sätt som automationen framställdes i nyhetstidningarnas,
marknadsförarnas och organisationsledningarnas rapportering? Vilka kulturella värdeprinciper var det som syntes i teknikens förväntade effekter på vardagslivet? Vad var det för samtid som dessa principer illustrerade? I analysen
av nyhetsartiklar, intervjuer och minnesberättelser framträder ett antal återkommande teman som förtjänar en enklare sammanfattning innan vi går vidare till nästa kapitel.
Analysen visar att det när uttagsautomater och automatiserad försäkringsverksamhet lanserades i första hand var snabbheten, enkelheten och tillgängligheten som utgjorde säljande argument. Kvaliteter av detta slag tycks i beskrivningarna framstå som i tekniken inneboende kvaliteter. Snabbare alternativ slog ständigt ut de äldre och långsammare. Apparaterna skulle vara enkla
att förstå sig på och deras upplevda inverkan på tillvaron minimeras genom
minskat krångel. Tjänsteautomationen föreslogs radikalt reducera den tid som
annars skulle gå åt till att besöka myndighetens eller bankens kontor. Det som
varit krångligt och byråkratiskt, köer, telefontider och tråkig pappersexercis
skulle kunna ske i hemmet, på gatan eller närhelst det passade allmänheten
och på allmänhetens villkor. I den nya tekniken var det därmed inte bara
snabbheten och enkelheten i sig som var värdeladdat. Myndighetens och bankernas marknadsföring framställde de tekniska lösningarna som ett sätt att ge
människor inflytande över sin egen tillvaro. Tekniken skulle göra tjänsterna
mer tillgängliga. Servicen skulle kunna ske snabbt när den behövdes – justin-time – och på kundens villkor.
I detta avseende pekades tjänsteautomationen ut som ett brott med det förgångna. Den lanserades med anspelningar på tidens motstånd mot den gamla
31
Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.forsakringskassan.android
2013-02-28.
32
Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.forsakringskassan.android
2013-02-28.
33
Forsakringskassan:
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/!ut/p/a0/ZYoxDoMwEATfksJlZAMdHb9IaNCCT8YCn63zCb4PSOlSrWZm7Wg_dmQcMUBjZuw3f88l9
QW6mqYbjFsyK7FWMq4I1fqbRN7TDvbEf2ZqXdMZJ7Rl8QkcMM0UIHc5ML9JoMqRw_NrbdmG1wWk3POy/ 2016-02-01.
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ordningens, modernitetens rationalism och tro på universella lösningar. Den
spelade på den breda kritik som sedan slutet av sextiotalet börjat riktas mot
folkhemmets och välfärdsstatens kollektivistiska projekt (Östberg, 2002:65)
och föll därmed i linje med en allt mer paradigmatisk kritik av den implicita
homogeniteten i det gemensamma projektet och de ”stora berättelserna”
(Lyotard, 1984). Istället framställdes automationen som ett medel genom vilket individen kunde lösgöras från såväl traditionens, som den kollektiva framstegstankens tvång. Tekniken ställdes i kontrast till ett förflutet som pekades
ut som oförmöget att längre leva upp till tidens ideal och förväntningar. Visserligen betraktades tekniken fortfarande, i modernistisk anda som vägen till
mänsklig frigörelse, men skillnaden låg i att den här gjordes till ett verktyg i
individens kamp mot den gamla tidens tvingande ordningar. Tekniken skulle
fortfarande frigöra människan, men denna gång på individens villkor. Observationen pekar i detta hänseende på vad sociologen Richard Sennett föreslagit
som en viktig dimension i övergången till senmodernitet. Nämligen den framhållna individualisering som väntar sig ett subjekt som är föregripande, snarare än undergivet (Sennett, 2007). Tjänsteautomationen kunde därför pekas
ut som en rörelse från ”vanmakt” till ”egenmakt”, där individens valfrihet och
självbestämmande hade kommit att övertrumfa den gamla ordningens strukturer, plikter och rättigheter.
Men fokus på valfrihet och egenmakt anspelade på en förändring som var
än mer genomgripande än att individen getts ett större inflytande över sin egen
tid. Å ena sidan kunde de kulturella värden som tekniken materialiserade ses
som uttryck för apparaternas funktion i vardagen, men de synliggjorde också
att tekniken ingick i en större, mer övergripande logik. Vad som var utmärkande för dessa automatiserade tjänster var nämligen att de, till skillnad från
tidigare former av automation som tagits i bruk inom den industriella produktionen, marknadsfördes till allmänheten. Det var alltså i första hand allmänheten som skulle övertygas om teknikens förtjänster och inte organisationens
egna anställda. Valfrihet och egenmakt kan därför tolkas som ett sätt att symboliskt inordna organisationens produkter och verksamhet i ett socialt och historiskt sammanhang där marknadsekonomiska principer kommit att betraktas
som frigörande. Detta är också temat i det kapitel som följer.
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3. Den nya marknadens logik

Tekniken är, som föregående kapitel visat, inte något neutralt eller isolerat
fenomen. Dess tillämpning måste, som teknikhistorikern Hans De Geer föreslagit, förstås i relation till det sociala meningssammanhang där den kommer
till användning och framstår som rationell och förnuftig (De Geer, 1992a:140).
Men vad var det då för rationalitet och förnuft som pekades ut när banken och
myndigheten utvecklade sina tjänster? En viktig ledtråd är här att såväl banken
som myndigheten annonserade och drev reklamkampanjer för att locka allmänheten att använda nya automatiska tjänster.
Nya, snabbare och mer effektiva tekniska apparater lanserades som lösningen på kundernas vardagliga frustrationer och problem. Tillsammans pekade annonsplatser i dags- och kvällspress och marknadsföring i det offentliga
rummet därför på att tekniken antagit formen av en vara, avsedd att som ordet
förskriver, saluföras på en marknad, till ”kunderna”. Men vad var egentligen
en kund? Och vad gjorde ”marknaden” med organisationernas företrädares
sätt att tänka? Med hjälp av röster ur personaltidningar, intervjuer och policydokument vill jag här guida läsaren in i den symboliskt ordnade världsbild
genom vilken organisationens ledning (och i viss utsträckning även anställda)
gjorde samhället och de sociala relationer som det inbegrep begripliga.

Ett förändrat konkurrensläge
Det centrala budskapet när Skandinaviska Banken under hösten 1963, precis
som så många andra år bedrev kursverksamhet för sina anställda var mycket
kortfattat – ”Sälj!” Kursens målsättning var ”att sälja banken till tjänstemännen, och därigenom få tjänstemannen att i sin tur ’sälja’ bankens tjänster”.
Vanligtvis brukade utbildningsavdelningens personalutbildningar vara inriktade på rent banktekniska frågor, men i detta hänseende var årets kursverksamhet annorlunda. Till skillnad från tidigare år bestod personalutbildningen
denna höst i en veckolång ”kundtjänstkurs”. Enligt tidningen Din Bank var
kursen en succé som gav de anställda en ”vidgad syn på arbetet”. Bakgrunden
till kursens nya tema var att bankledningen börjat argumentera för att det moderna bankmannayrket, vid sidan av yrkeskunskap vid denna tid börjat ställa
högre krav på service, säkerhet och personlighet i ”samvaron med kunderna”.
Reportaget i Din Bank visar en bild på de närvarande bankanställda. Stolt
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bankpersonal till vardags, satt de nu som nyfikna studenter vid skolbänken
och lyssnade med uppmärksamheten riktad mot den svarta griffeltavlan.

I bankskolan får bankens anställda lära sig konsten att sälja. Direktionens män instruerar de bankanställda om hur marknaden ser ut och vad den nya rollen som
”säljare” innebär (Foto: DB:1963/5/13).

”Vi vill försöka ge deltagarna en säljattityd. […] Vår uppgift är att entusiasmera och informera”, förklarar direktör Bengt Senneby som fått jobbet att inleda kursen med att redogöra för det rådande marknadsläget, för bankens utveckling och dess konkurrenssituation. Schemat är späckat. Efter Senneby ska
de tillfälliga studenterna få lära sig hur en kundtjänst hos banken bör fungera,
hur det är möjligt att åstadkomma en kundvänlig inställning på sitt kontor,
vikten av vårdat tal, konsten att se snygg och välvårdad ut, hur man kammar
sig, sköter sina kläder och planerar sin garderob – kunskaper som av bankens
ledning har bedömts vara viktiga för den nya generationens bankpersonal. När
de anställda drillats i banktjänstemannens förväntade personliga egenskaper
ägnar kursens ledare resten av veckan åt försäljning i olika former och till att
ge studenterna praktisk träning i att sälja bankens tjänster (DB:1963/5/13).
”All kundtjänst måste bygga på kunskap”, kommenterade utbildningsledaren, kamrer Knut Irving. ”Kundtjänst utan kunskap kan få en negativ effekt.”
Om säljaren gav kunden intrycket av att inte känna sina produkter fanns risken
att kunden kunde vända sig till någon annan. För att komma till rätta med
bristande kunskaper om det egna sortimentet och svaga argument hade Irving
bjudit in kamrer Lennart Ekstrand och konsulent Lars Luckey som experter
för att ge de anställda färdiga argument för de olika tjänster som stod till buds
att sälja. Det var emellertid inte bara det egna sortimentet som man förväntades känna till. För att på allvar kunna argumentera för de egna tjänsterna gällde
det att också vara välbekant med konkurrenternas. Dessutom hade Irving
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pressat in ett par timmars ”kundpsykologi” och kundbehandling i det späckade
schemat. Han lämnade inga aspekter av säljarbetet åt slumpen
(DB:1963/5/14).
Den nya kundtjänstkursen pekade ut en betydelsefull förändring i Skandinaviska Bankens verksamhet. Året innan hade bankens VD Lars-Erik Thunholm, för Din Banks läsare högtidligt deklarerat att ”varje banks strävan måste
naturligt nog vara att bredda och förstärka sitt inlåningsunderlag, som ju är
basen och ramen för dess rörelse. Numera måste en bank lägga ner betydligt
mera aktivt arbete på denna uppgift än som förr var vanligt” (DB:1962/6/3).
Uttalandet byggde på den ökade vikt som bankledningen under sextiotalen
lade på att attrahera nya kunder. Thunholms uttalande signalerade bankledningens syn på tjänsteproduktionens förändring som en naturlig anpassning
till rådande konkurrensförhållanden, och parallellt med det intensiva arbetet
att knyta nya kunder till sig, växte en rad nya tjänsteprodukter fram inom
Skandinaviska Banken.
Personaltidningen Din Bank publicerade under sextiotalet och den kommande tioårsperioden månadsvisa artiklar och krönikor som på olika sätt
handlade om förändringar i tjänstemannayrket. I artiklar med rubriker som
”Gör varje kund till totalkund”, ”Varför, Hur och Vad skall vi sälja?”
(DB:1963/5/13), ”Skall alla i banken vara säljare?” och ”Mer finansiell rådgivning” (DB:1966/2) framträdde bilden av en bank som ändrat inriktning från
att förvalta ekonomiska värden till en uppsökande och utåtriktad verksamhet.
”Säljare”, ”kund” och ”rådgivning” kunde läsas som tecken på en bredare tendens inom vilken bankmannarollen och banken kommit att bli ”kundorienterad”. Begreppet kunde under denna tid påstås vara nydanande och innebar att
makten över den egna verksamheten tillskrevs en yttre bedömare. Andra forskare, som ekonomhistorikern Orsi Husz beskriver exempelvis skeendet som
en rörelse mot en verksamhet där banken antog skepnaden av ett varuhus
(Husz, 2015:14ff). Snarare än grosshandel med stora företagskunder antog
bankverksamheten under denna period gradvis skepnaden av detaljhandel, där
allmänheten bjöds in för att välja ur ett växande sortiment av produkter, lån
och tjänster.

”Marknaden” enligt Curt G Olsson
Hur kan vi förstå bankens val att arrangera 1963 års säljkurs? I en artikel med
titeln Idag och imorgon beskrev bankdirektör Curt G Olsson, verksam på
Skandinaviska Bankens centralkansli bankens vändning. Artikeln, som visserligen var skriven några år senare, riktade sig till bankens egen personal och
pekade ut de riktningar som Olsson menade att banken tagit och i framtiden
skulle komma att slå in på.
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Låt oss då först slå fast, att den tid – om den nu någonsin har funnits! – då vi
kunde sitta ner bakom våra skrivbord och vänta på kunderna, definitivt är förbi
och aldrig kommer att återvända. Konkurrensen om kunderna är hård, och allt
tyder på att den i framtiden kommer att snarare skärpas än lätta. Det kommer
att krävas ett hårt arbete av oss att värva nya kunder bland företag och privatpersoner, och vi kan inte räkna med att få behålla kunder och utveckla deras
affärer, om vi inte kan erbjuda den bästa servicen på marknaden
(DB:1966/2/24).

Service och värvning – Olsson förklarade att det var viktigt att banken, i vad
han framställde som en allt hårdare konkurrens, hittade nya vägar att nå och
på allvar fattade ett intresse för nya kunder. Detta på grundval av vad han med
ett ord sammanfattade som ”marknaden”, som för tydlighetens skull kan beskrivas som en ”social struktur för utbyte av rättigheter där olika erbjudanden
bedöms och prissätts samt konkurrerar med varandra” (Aspers, 2013:19).
När Olsson konstaterade att banken skulle vara bäst på marknaden syftade
han på att det stod kunderna fritt att välja bank efter eget tycke. Den egna
banken var inte ensam om att erbjuda banktjänster till kunden utan konkurrerade med andra banker om att övertyga kunder att just deras tjänster var värda
att satsa på. Marknaden utgjorde i uttalandet ramen för de praktiker som i Olssons värld kopplade samman tjänster, potentiella säljare och potentiella köpare. Den betecknade i sammanhanget en uppsättning sociala relationer och
befolkades av kunder och konkurrenter. I jakten på marknadsandelar var det
inte tillräckligt att vaka över insatta pengar och att vänta på att kunderna skulle
komma till banken. Istället menade Olsson att banken skulle ligga i framkant
och leverera tjänster som både attraherade nya och höll kvar gamla kunder.
Service och värvning hade blivit verktyg som banken kunde använda för att
hävda sig gentemot sina rivaler. Olsson fortsatte:
Men vi kommer samtidigt att få känna stimulansen av att arbeta i en växande
marknad. Företagen kommer att bli allt mer benägna att utnyttja våra tjänster,
förutsatt att vi kan erbjuda kvalificerad experthjälp på de områden, där vi har
förutsättningar härför. Allmänheten kommer att få mer och mer pengar att röra
sig med och i allt större utsträckning begära mera kvalificerade banktjänster
(DB:1966/2/24).

Språket var optimistiskt och tog sikte på framtiden, verksamheten och de kunder som skulle föra banken framåt, en inställning som speglade de rådande
rekordårens framtidstro och snabba ekonomiska utveckling.34 Budskapet till
personalen var att glömma det förflutna och lämna förlegade arbetssätt bakom
sig. Istället för att passivt sitta och vänta skulle framtiden präglas av engagemang och initiativtagande för att leverera så kallade tilläggstjänster. En viktig
34
I Olssons vision klumpas de olika kunderna samman. Det är tänkbart att distinktionen mellan
företag och allmänhet inte gjorde någon påtaglig skillnad när det gällde försäljningen av tjänster
i allmänhet. På marknaden framstod alla som likar i hänseendet att alla var potentiella inlånare,
om än vissa var lönsammare än andra.
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del i att attrahera nya kunder var att erbjuda fler valmöjligheter, fler varor och
fler tjänster.
Uttalandet var dock motsägelsefullt, för trots den påfallande optimismen
och fokus på aktivitet intog Olsson ett defensivt förhållningssätt. ”Det kommer att krävas”, ”om vi inte kan” eller ”förutsatt att vi”, antydde att bankens
plan för framtiden handlade om anpassning till kunden, konkurrensen och
marknaden snarare än någon tydligt utarbetad strategi för framtiden. Framtiden figurerade som resultatet av marknaden, och marknaden framträdde som
en yttre, främmande lagbundenhet.
I förhållande till det övergripande målet för verksamheten, att göra största
möjliga vinst genom att förse affärslivet med rörelse och förvalta lån och inlåning, framträdde alltså ett antal givna, yttre omständigheter som dikterade
hur Olsson talade om bankens manöverutrymme. I det konkurrensförhållande
som bankmännen målade upp gentemot andra banker gjorde centralkansliet
vissa överväganden. Vägen till ”konkurrensfördelar” skulle gå genom service,
expertis och ett brett sortiment av tjänster. Banken skulle ”erbjuda den bästa
servicen på marknaden”, vilket antydde att det när konkurrensen hårdnat, var
de potentiella kunderna och deras uppfattning av de tjänster som banken erbjöd i förhållande till andra bankers det som var tongivande för hur ledningen
orienterade sig och fattade beslut. Den ena tjänsten stod i relation till alla andra
möjliga val.
Kunder, säljare, tjänster och konkurrenter – sett genom Olssons redogörelser hade människan i sin komplexitet delats upp i olika roller som alla tycktes
föreskriva bestämda mönster och ställa särskilda krav på varandra. I det avseendet kunde ledningens syn på verkligheten läsas som en form av ”förtingligande”, det vill säga att förhållandet mellan människor inom ramarna för
marknaden och den verksamhet som bedrevs framträdde som avgränsade ting,
vilkas beteenden kunde fastslås oberoende av enskilda människors kvalitativa
egenskaper (Lukács, 1970:140ff). Verksamheten var för Thunholm, Olsson,
Senneby och deras direktörskollegor i bankens centralkansli organiserad kring
rollbeskrivningar vars förhållande till varandra fastslagits på förhand. Det
samhälleliga varat tedde sig på detta vis som en värld där människor utförde
bestämda delfunktioner, där ”säljare” och ”köpare” framträdde som ”personifikationer av ekonomiska förhållanden” (Marx, 2013:74; Liedman,
2015:365). Den mänskliga tillvaron kunde i detta hänseende tyckas symboliskt beskuren på ett sätt som speglade organisationens syften. Att Olsson uttalade sig om hur det ”kommer att bli” antydde att marknaden i bankmännens
verklighet framstod som en systematisk helhet, vars rörelser ledningens och
centralkansliets experter i viss mån ansåg sig kunna beräkna och förutse genom sina kunskaper om kapitalets rörelselagar. På detta vis var ”marknaden”
ett sätt för direktionen att symboliskt göra den sociala världen begriplig utifrån
den verksamhet och de mål som organisationen hade satt upp.
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När banken blev kundvänlig
Bankdirektören Bengt Senneby arbetade precis som Olsson under sextiotalet
inom bankens centralkansli, och stod tack vare sin position bakom många av
de mer framsynta beskrivningar av bankens verksamhet som förmedlades via
bankens personaltidning. Han berättade i en krönika i Din Bank hur ledningen,
när han strax efter andra världskriget började på banken, ”levde i lycklig okunnighet” om de utmaningar som banken skulle komma att möta.
Vi hade uppfattat att kunderna inom näringslivet ägnade inte oväsentliga ansträngningar åt sin säljsida, men att vi, en stor affärsbank, behövde syssla med
sådana problem hade vi ingen aning om. ”Vi behöver väl inte försäljning” var
ett svar man ofta fick från äldre kollegor, när man i ungdomligt oförstånd undrade över skillnaden mellan en bank och ett industriföretag (DB:1966/4/3).

Fram till mitten av femtiotalet hade bankmännen enligt Senneby blundat för
vad som för honom framstod som en uppenbar sanning – att banken var ett
vinstdrivande företag och som precis som andra sådana var bunden till vissa
lagar. Detta var istället en insikt som Senneby tillskrev de unga och djärva
nytänkarna inom hans egen generation. Det gamla gardet, som kommit att
motsätta sig vad de ansåg vara ”okynnes”-service, framstod som pinsamt låsta
vid en värld i ett snabbt försvinnande tillstånd (DB:1966/6/3).
Till bilden av passivitet hörde också en markant tillbakadragenhet. ”Att vara
men inte synas”35 var ett valspråk inte bara för en utav storbankerna utan kunde
mycket väl ha varit mottot för flertalet affärsbanker. Bankmannens uppgift var
att väl betjäna de kunder som kom in i hans lokal, och tanken att han kunde gå
utanför banken för att nå nya kunder var honom främmande. Det ansågs under
en banks värdighet att arbeta på det sättet. För oss som nu arbetar i banken
verkar detta sätt att resonera helt felaktigt (DB:1966/4/3).

Sennebys föregångare hade fastnat i gamla banor och misslyckats med att inse
det oundvikliga i förändring och förnyelse. I den nya konkurrenssituation som
han målade upp kunde banken inte leva på gamla meriter. En fullständig anpassning efter marknadens behov var oundviklig. Förändringsprocessen från
femtiotalets andra hälft och de nästkommande tio åren var ett återkommande
tema i Sennebys återkommande inlagor i tidningen. I den pågående anpassningen utpekades äldre bankmän och andra som kände sig berättigade till särskilda roller eller arbetssätt som bromsklossar. Konkurrensen gjorde tjänsteutveckling till bankens ledmotiv. Framåtanda, kreativitet och positiv attityd
till förändring framstod allt mer som eftersträvansvärda kvaliteter hos personalen.
35

Att verka men inte synas, (Esse non videri), har ansetts vara affärsmannafamiljen Wallenbergs valspråk. Detta är emellertid diskutabelt. Däremot står valspråket formulerat på Marcus
Wallenbergs vapensköld hos Stockholms Enskilda Bank.
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En sådan vändning gör sig bland annat påmind när etnologen, och den före
detta bankmannen, Lennart Börnfors berättar om gradvisa förändringar i banktjänstemännens attityd. I Börnfors avhandling Bankmannen berättar en av informanterna att ”man [dessförinnan] skulle vara tacksam att få sätta in pengarna på banken, om det inte var för att ens föräldrar var bekanta med bankdirektören”, men att det ”[s]edan blev Du och ’tjänis’ nästan lite väl hurtigt”.
Att gå till banken och sätta in pengar ansågs för privatpersoner och allmänheten fram till femtio och sextiotalen märkvärdigt. Bankmannen var en auktoritet (Börnfors, 1996:93f). Detta skulle dock komma att förändras och framtiden skulle präglas av ett arbetsliv där kunden fick en allt mer framträdande
position. Denna förändrade attityd gentemot kunden framträdde när SE-bankens vice VD Hans Cavalli-Björkman blickade tillbaka på sina första verksamma år i Skandinaviska Banken på sextiotalet.
När jag började i banken fick kunderna bocka med mössan i hand för att få ett
lån. De unga företagarna var negativt inställda. De hade fått lära sig att inte
vara beroende av en bank. Jag ville ta bort den stämpeln och istället skapa en
relation som den mellan goda vänner. Det är så det måste vara i all business
(SEBH:1989/1/7).

Trots den raljanta ton som Senneby anlagt i förhållande till organisationens
bakåtsträvare var han inte alldeles skoningslös mot sina föregångare. Genom
att påpeka att ”man inte utan vidare [kan] säga att det ur bankens synpunkt var
en alldeles galen politik” då ”det intressanta för banken nämligen inte [var]
inlåningen utan utlåningen”, erkände han att äldre bankmäns synsätt varit fullt
rationella givet de omständigheter under vilka de hade verkat (DB:1966/4/3).
Problemet var bara att världen och samhället enligt Senneby sedan dess hade
förändrats. Han syftade på att svenska banker sedan mellankrigstiden i huvudsak sysslat med utlåning, men att detta med nödvändighet kommit att ändras.
Sammantaget passade Sennebys och Olssons utsagor väl in en större narrativ form där olika experter och debattörer förmedlade budskapet om hur
världen var stadd i förändring och att det för att finna sin plats på en allt komplexare marknad och kunna hävda sig i en allt hårdare konkurrens gällde att
anpassa sig (Garsten & Grey, 2001:237). Den äldre symboliska ordningen förflyktigades till förmån för en ny, som bättre stämde överens med rådande omständigheter. Arbetssätt och strategier som fungerat förut skulle vara tvungna
att revideras. Framtiden var en plats där gårdagens ”slarv” och försumligheter
inte kunde tolereras och anställda skulle vara tvungna att skärpa sig för att på
olika sätt försöka behaga kunden.
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…och allmänheten blev kunder
Mellankrigstidens fokus på utlåning och allmänna ointresse för service hängde
samman med att affärsbankens verksamhet länge varit riktad mot en mindre
samhällsgrupp för vilken banken var en förutsättning för deras ekonomiska
aktivitet. Omvänt förefaller det rimligt att tolka det växande intresset för service som bundet till förändringar i den tänkta målgruppen för bankens verksamhet – Kunden. Skandinaviska Bankens VD Lars-Erik Thunholm gav 1962
i en summering av det gångna året en inblick i hur man inom ledningen resonerade kring perspektivskiftets orsaker:
Den ena har att göra med den iögonenfallande strukturomvandling som vårt
bankväsende sedan några år tillbaka befinner sig i med avseende på kundkretsens karaktär. Innebörden av denna strukturförändring är att den stora breda
allmänheten nu på ett helt annat sätt än förr ställer anspråk på bankernas tjänster och därmed blivit kunder i bankerna. Förr i världen och ända fram till helt
nyligen var det väl huvudsakligen affärslivet och vissa mera burgna samhällsgrupper som hade kontakt med affärsbankerna. Numera har gemene man med
bankerna att göra. Denna förändring har inträtt mycket plötsligt, nästan explosivt. Den beror heller inte enbart eller ens i första hand på att bankerna försöker
truga på folk sina tjänster. Nej, denna företeelse måste framförallt betraktas
som en följd av efterkrigstidens ekonomiska utveckling, som medfört en kraftig höjning av den allmänna inkomstnivån och vissa påfallande förskjutningar
i konsumtionsvanorna (DB:1962/6/3).

När Thunholm motiverade serviceformernas utveckling inom banken fick det
ökade intresset för kunden en mer genomgripande förklaring. I citatet framgick att bankens förändrade inställning till kunden inte uppstått utan vidare,
utan att den skett parallellt med tendenser inom den nationella fördelningspolitiken. Fördelningen av ekonomiska medel skulle enligt Thunholm ha haft
stor betydelse för hur relationen mellan banken och allmänheten kom till uttryck i Sverige.
Att affärsbanker fram till slutet av femtiotalet och början av sextiotalet
framför allt ägnat sig åt företagsutlåning hängde samman med att den svenska
allmänhetens tillgångar fram till dess varit små. Om detta vittnade också Senneby, som i en redogörelse för förändringar i bankens marknadsstrategi förklarade att svenska reallöner var låga (DB:1966/3/5).36 Bankernas verksamhet
riktade sig först och främst till de affärsmän som behövde kapital till storskaliga investeringar, varför bankbesök engagerade samhällets mer besuttna som
behövde låna. Snillrika affärsmän och kapitalstarka grupper kunde vända sig
till banken för hjälp med sina investeringar, rådgivning och förvaltning av kapital. De behövde inte låta sig informeras om bankens tjänster för att se nyttan
i att besöka den och nöjde sig väl med den etablerade kontorsbetjäningen.
36
Lönen i förhållande till kostnaden för de varor och livsförnödenheter som marknaden erbjuder. Reallönen är alltså löntagarens köpkraft.
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Bankarbetet handlade därför snarast om att hålla kvar sina befintliga företagskunder och eventuellt erövra ”några nya, företrädelsevis större sådana”
(DB:1966/3/5). Istället för bemötanden, kundpsykologi och säljargument var
det värden som måttlighet, värdighet och ansvar som kringgärdade interaktionen mellan bankens och affärslivets män.
Efterkrigstidens förhållandevis snabba ekonomiska utveckling, höga investeringstakt, löneökningar och stigande priser skulle dock snart visa sig vända
på dessa förhållanden. Kapitalinvesteringar i ny industri under perioden innebar att den stora massan av löntagare sysselsattes inom växande, storskaliga
sektorer som tillverkningsindustrin. En snabb sysselsättningsökning innebar
tillsammans med ett antal betydelsefulla reformer av välfärds- och skattepolitiken också att levnadsstandarden ökade för de breda befolkningslagren. Tillväxten försåg de breda lagren med lön och genom en stark arbetarrörelse som
ställde krav på högre löner kunde svenska lönenivåer förhållandevis väl följa
den ökade produktiviteten och den samhälleliga kapitaltillväxten (Magnusson,
2012).
Massproduktion och produktivitetsökningar hade för arbetarrörelsen varit
ett argument för att höja arbetarnas löner och när löner spreds över befolkningen uppstod ”en marknadsfördjupning av social art” (Schön, 2000:372)37,
det vill säga att allt fler människor kunde involveras i konsumtion. Med högre
sysselsättning och högre löner kunde en bredare allmänhet ta del av de varor
som producerades. Mellan 1950 och 1975 fördubblades de svenska löntagarnas köpkraft, en ökning som i kombination med arbetarrörelsens genomdrivna
krav på reglerad och förkortad arbetstid skapade goda förutsättningar för att
involvera samhällets alla löntagarskikt, som hade både pengar och tid, i ett
samhälle organiserat runt privatkonsumtion (Löfgren, 1990:191).
Detta satte också sin prägel på bankens verksamhet och tvingade banken
att i samklang med det växande utbudet av varor uppfinna nya tjänster och
konkurrera om allmänhetens pengar. En av dessa var aktiesparandet, som under perioden blev allt mer hemtamt och inte längre bara uppfattades som något
”för de rika”. En bidragande orsak till detta var bland annat de så kallade aktieklubbarna och de olika kampanjer som bankerna lanserade för att involvera
löntagare i aktiesparandet (Husz, 2015:20).38 Hur allmänheten förvaltade sina
pengar genom konsumtion och olika former av sparande blev därmed en viktig
del av samhällsekonomin och en central fråga för bankens allt intensivare
marknadsföring.39

37

Schön fortsätter att förklara att tillväxten var en effekt av ökad konkurrens och tillbakahållna
bolagsvinster. Han förklarar: ”När vinsterna pressades, [alltså att lönerna ökade] blev ansträngningarna att rationalisera produktionen allt större […]” (Schön, 2003:373).
38
Etnologen Fredrik Nilsson har därtill konstaterat att populariseringen av datorer och tillgången till internet under nittiotalet innebar en ytterligare domesticering av aktiesparandet hos
den breda massan (Nilsson, 2003).
39
Då konsumtion beskattades skulle också den bidra till välstånd och välfärd.
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Fram till slutet av 50-talet fanns dock mycket inlåningsmedel att hämta bland
företagskunderna, då självfinansieringsgraden, tack vare den snabba inflationen låg mycket högt. Men under innevarande decennium har självfinansieringen minskat medan löntagarna fått en stigande andel av nationalinkomsten
(DB:1966/4/3).

Bankens ledning bestod av ägarna till de största industriföretagen. Förändringar i företagens ekonomiska omständigheter omvandlades därför snart till
nya handlingsplaner och marknadsstrategier för Senneby och bankens centralkansli. Företagen hade nämligen länge kunnat förse banken med tillräckliga
inlåningsmedel för rådande utlånings- och investeringstakt, men när löntagarna genom löneökningar fått en stigande andel av nationalinkomsten och
det kapital som företagen tidigare lånat in till banken såg sig Senneby och de
andra strategerna inom centralkansliet tvingade att uppfinna nya sätt att attrahera inlåningsmedel.
Senneby skrev att banken ”för att kunna fullgöra sin uppgift att förse näringslivet med rörelse, och anläggningskrediter måste föra över medel från
löntagaren till företagen” (DB:1966/4/3).40 Om stora delar av ”nationalinkomsten” låg hos löntagarna istället för hos företagskunderna, blev det viktigt
för banken att upprätthålla sina utlåningsmedel genom att få allmänheten att
låna ut pengar till banken (och indirekt till affärsmännens fortsatta affärsinvesteringar), med ränta som gengäld.
Att samhällets utvidgade varumarknad från och med sextiotalet också innefattade det stora folkflertalet innebar att tidigare gränser mellan allmänhet
och kunder luckrades upp. Allmänheten involverades i varumarknaden och
sammanföll med idén om den potentiella kunden. Det innebar också att allmänheten upphörde att vara en allomfattande benämning och istället inordnades i en marknadsekonomisk delrationalitet. Intresset för ”kundpsykologi” antydde att mänskliga relationer i bankens ögon tagit formen av ett sakförhållande.41 ”Människan” och ”allmänheten” reducerades till ”kunden” – en roll
som vem som helst kunde fylla och som föreskrev en uppsättning förväntade
beteenden. Istället för konkreta relationer mellan hela människor fragmenterades människan i föreskrivna roller som säljare och köpare, inlånare och utlånare, vars intressen kunde fastställas sakligt och beräknas på förhand.

40
Affärsbankernas uppgift var att förvalta och låna ut pengar till företag och affärsmän som
ville starta nytt eller göra ytterligare investeringar i sina befintliga företag.
41
Resonemanget bygger på Lukács teorier om reifikationen (1971:140ff). Han menar vidare att
”lagsystemen visar sig ofta vara motsägelsefulla och osammanhängande i sin förhållandevisa
självständighet gentemot varandra” (Lukács, 1971:162). Vad en kund vill är inte det samma
som en säljare vill. Ändå kan säljaren och köparen förkroppsligas i samma människa.
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Från förvaltning till försäljning av tjänster
Teoretikern André Gorz kommenterade tidigt att den typ av ”överflödssamhälle” som det avancerade industrisamhället burit med sig innebar att en större
del av samhällsekonomin byggdes upp kring den privata konsumtionen (Gorz,
1965). Andra har tänkt vidare längs liknande banor. Den sociala typ av marknadsfördjupning som här beskrivs kan med stöd hos sociologen Zygmunt Bauman beteckna en betydande förskjutning i kapitalismens sätt att fungera. Bauman menar att fördjupningen (eller breddningen), av marknaden drev fram ett
skifte där tyngdpunkten i den kapitalistiska produktionsordningen flyttades
från produktionen till konsumtionen (Bauman, 2005:83). Detta samband har
också illustrerats av kultursociologen John Tomilson (2007:126). Cirkulationen av varor har så att säga överordnats produktionen av varor (jfr Harvey,
1990:147). I praktiken har detta inneburit att allt fler organisationer kommit
att ta konsumenten som utgångspunkt för sin verksamhet. På detta sätt blir det
möjligt att se hur ”kunden”, när begreppet blev mer inkluderande, började
spela en större roll för hur bankens centrala kansli formulerade nya marknadsstrategier och planerade bankkontorens verksamheter.
Kansliet tillsatte under sextiotalet en särskild kommitté för att bredda bankens inlåningsverksamhet (DB:1966/2/24). I Din Bank 1966/3/5 skrev Bengt
Senneby en artikel med titeln ”Från expedierande bank till säljande bank” för
att belysa det pågående skiftet inom bankverksamheten. I konkurrens med
andra banker utgjorde allmänheten en intressant målgrupp för den fortsatta
expansionen. För att, som centralkansliets Curt G. Olsson uttryckte det, ”nå ut
till den bredare kundkretsen” och konkurrera med andra banker började ledningen tala om att placera ”kunden i centrum” (DB:1966/4/3). ”Kunden i centrum” innebar dock inte bara att man intresserade sig för att vinna nya kunder
i allmänhet och att marknadsföra bankens verksamhet. Det innebar också förändringar i arbetssättet från att förvalta kundernas pengar till att ”se” varje
kund och bli en naturlig del i hennes eller hans ekonomiska aktiviteter. Curt
G. Olsson förklarade:
[…] betydelsefullare kommer det att vara, att alla tjänstemän, som kommer i
kontakt med våra kunder, har den rätta säljgnistan. Det betyder inte, att vi vid
varje tillfälle ska försöka få kunden att anamma en ny tjänst eller att utnyttja
någon del av vår service, som han tidigare inte begagnat sig av. Den skicklige
säljaren tar inte fram orderblocket i tid och otid. Men att ha säljinsikt innebär
att vid varje kontakt med kunden göra honom övertygad om att han inte kan få
bättre service någon annanstans än hos oss (DB:1966/4/3f).

Privata kunder skilde sig från företagskunder. Olsson menade att privatkunderna, på grund av sina regelbundna vardagsinteraktioner med banken, skulle
komma att kräva en annan service. När banken hade blivit en handelsplats för
tjänster var det andra regler som gällde, och dessa gjorde gällande att bankmannen skulle balansera sitt handlande mellan långsiktig trovärdighet och
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omedelbar vinst (jfr Kaijser, 1999:145). Istället för att administrera kundernas
in- och utlåning innebar säljandet ett aktivt engagemang där bankmannen analyserade, föreslog tilläggstjänster, skräddarsydde och gav råd avsedda att
passa kundens specifika omständigheter. Genom att göra information tillgänglig och involvera kunden i verksamheten med aktiva val var tanken att kunden
skulle känna sig trygg i förvissningen om att banken förvaltade just hennes
pengar på bästa sätt.

Kunden blir naturlig
Låt oss nu återvända till den säljkurs som fick inleda vår rundvandring i bankledningens tolkning av världen.
Efter en veckas korvstoppning förväntades deltagarna i bankens kundtjänstutbildning vara fullfjädrade, säljkunniga banktjänstemän. När de hade
fått lära sig de nödvändiga argumenten och oumbärliga tjänsterna skulle därför kunskaperna sättas på prov som en generalrepetition inför kommande
skarpa lägen. Förberedelserna skedde i grupp. Kamrer Lennart Ekstrand och
konsulent Lars Luckey testade kunskaperna genom att iscensätta ett skådespel.
För en stund förvandlade de klassrummet till en banklokal som befolkades av
de besvärligaste kunder och de krångligaste vardagsfall som de kunde komma
på. Experterna Ekstrand och Luckey trädde in i rollen som trilskande kunder
och deltagarna som banksäljare. Ledarna gav sig inte förrän deltagarna hade
förbrukat alla argument (DB:1963/5/14).
Kundtjänstkursen kan i ljuset av detta skådespel ses som ett tecken på ett
nytt steg i relationen mellan banken och allmänheten. Den kan också ses som
ett steg mot ett nytt samhälle och en ny form av social organisation där allmänheten på grund av sin växande del i nationalinkomsten blivit en del av
marknaden. I ett försök att skola in sina anställda i ett nytt sätt att tänka spelar
kursdeltagarna teater och träder in i roller med på förhand utpekade intressen,
förkunskaper och valmöjligheter. Rollerna pekar ut en på förhand etablerad
dramaturgi och speglar hur mänskliga beteenden, när de inordnas i på förhand
bestämda relationer kan göras beräkneliga.42 Men exemplet visar också hur de
nya relationerna inte existerar på förhand, utan att de uppstår som effekten av
en historisk och social process. De måste läras in.
Om detta vittnar också Curt G. Olsson. ”Under en så kort tid som sex år
från 1960 fram till nu, har vår inställning till omvärlden totalt förändrats. Alla
talar vi nu om försäljning av banktjänster lika naturligt som vi förr talade om
diskontering av växlar” (DB:1966/2/24). Uttalandet speglar centralkansliets

42

I ordet roll ligger betydelsen att vem som spelar den gör lite skillnad för händelseförloppet.
Rollen existerar så att säga på förhand, oberoende av den enskilda individen (Østerberg,
1977:71).
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intentioner att framställa bankledningens perspektiv på marknaden som allmänna lagar. Ledningens perspektiv har enligt Olsson också anammats av de
anställda. Han betonar hur arbetet gentemot kunden inledningsvis upplevts
ovant. De anställda hade tidigare ägnat stor del av sin tid åt ”diskontering av
växlar”, uträkningar och transaktionsarbete, och ägnat sig mindre åt omsorg
om kundernas ekonomi. Enligt Olsson hade de nya kvalificerade tjänsterna,
där den nya relationen till kunden emellertid snart kommit att uppfattas som
”naturlig”. Förändringen skulle inte bara handla om nya sätt att arbeta utan
även innebära en tillsynes total omställning av inställningen till omvärlden,
där ”kunden” i sin förtingligade skepnad kommit att tillskrivas en förhöjd status (se även: Lindqvist, 2008).

En ny anda
Vi ska nu som jämförelse lämna exemplet med banken och istället undersöka
hur det kom sig att valfrihet och egenmakt kommit att få en så framskjuten
innebörd hos Försäkringskassan. Varför hade myndigheten kommit att ägna
sådan omsorg om sina kunder? Och varför hade man inom en offentlig verksamhet som administrationen av socialförsäkringen funnit det nödvändigt att
ägna sig åt marknadsföring? Möjliga svar på dessa frågor började gradvis utvecklas när jag 2013 åkte och besökte olika servicekontor runt om i Sverige.
”Det är ju så man säger”, resonerar Mikaela Bengtsson, som till vardags
pendlar mellan att hjälpa kontorets besökare tillrätta med deras förfrågningar
framför datorn och att bistå sina kollegor med att möta kunder på golvet på
det lokala och myndighetsgemensamma43 servicekontoret. ”Förut kallade vi
dem för ’de försäkrade’”, förklarar hon och tillägger, ”men det är ju en kund
som kommer in. Jag vet inte varför man har ändrat, men jag tycker att det [den
försäkrade] låter konstigt”.
På servicekontoret kom besökarna rätt in. Efter att i entrén ha hälsats välkomna och fått chansen att förklara vad de behövde hjälp med fick de antingen
hjälp direkt där de stod eller så slussades de vidare till de diskar där servicehandläggaren med hjälp av en dator kunde leta upp information, följa ärenden
och på olika sätt erbjuda service. Bengtsson hade precis fått frågan varför de
hos Försäkringskassan så gott som slutat prata om de försäkrade och istället
talade om mottagaren av tjänsten i termer av kunder. ”Det är ju kunder som
kommer in – alltså människor som behöver hjälp”, resonerade Bengtsson. Enligt hennes synsätt hängde begreppet kund samman med viljan att visa omsorg
och om mellanmänskliga möten. För flera av servicehandläggarna hade ordet
blivit vardag, ett ord som låg rätt i munnen och som kollegorna på servicekontoret upplevde som oproblematiskt. Kundbegreppet kunde på så sätt tyckas
43

Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten samarbetar och samsas om
samma servicekontor.
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sammanfalla med serviceyrket, men var också en viktig del i en bredare samhällsomvandling (Melander, 2012:189). Kollegan Evelina Aronsson, som precis hade skrivit ut en blankett och lämnat över den till en besökare som försvann ut genom dörren, flikade in:
Jag tror att man säger kund för att det är ett neutralt ord. På Försäkringskassan
använder man förkortningar som exempelvis ”DF” [den försäkrade] och det är
dumt tycker jag. Ibland har man sagt den skatteskyldige, men kunder täcker
det mesta, även om det inte är att köpa eller sälja. Det är ett neutralt ord som
passar – ”kunden kommer in” [Aronsson, 2013].

Aronsson ansåg att ordet kund bättre beskrev det möte som skedde när någon
kom in på kontoret för hjälp, att ordet var neutralt och att hon upplevde det
mindre problematiskt än tidigare benämningar som ”den skatteskyldige” och
”den försäkrade”.
Inställningen speglade en omfattande förändring av myndighetens verksamhet, där verksamheten reglerades efter kundens behov istället för byråkratiska processer. Under rubriken ”Nya Försäkringskassan” på myndighetens
webbplats kunde besökaren lära sig hur myndigheten ständigt utvecklade sina
kontaktvägar för att ”anpassa dem till de behov av snabb och bra service, som
du som medborgare har”.44 Försäkringskassan uppgav som exempel att de utvecklade nya e-tjänster som svar på kundernas ”ökade krav på snabb, bra service och tillgänglighet” och i regleringsbrev och framtidsstrategier hade tekniska lösningar hamnat högt på prioriteringslistan för att tillmötesgå ”kundernas krav”.45
Denna förändring kunde ses som en del i en bred historisk rörelse, där beprövade former av organisation och byråkrati som upparbetats under större
delen av nittonhundratalet ersattes av organisatoriska principer av ett annorlunda slag, där verksamheten omarbetas för att passa behoven hos sina
kunder (Winner, 1997:993). ”Vi inom kassorna måste […] lära oss hur näringslivet fungerar”, hade myndighetsdirektören Bengt Ringström konstaterat
redan i början av åttiotalet (Citerad i Melander, 2012:189).
Att ”få chefer underlåter att framställa det mantra-liknande åberopandet av
kundens centralitet” har sedan länge blivit en vardaglig iakttagelse, skriver
socialantropologen Christina Garsten och organisationsforskaren Chris Grey
(Garsten & Grey, 2001:241). Andra svenska forskare på området noterar att
marknadens språk allt oftare ersatte myndighetsvärldens benämningar och att
de med tiden har blivit förgivettagna utgångspunkter också inom offentlig förvaltning (Karlsson, 2014). Inom stora delar av den litteratur som berör ämnet
44

Försäkringskassan: http://www.forsakringskassan.se/omfk/organisation/nya_forsakringskassan 2012-02-07
45
Tendensen att inspireras av näringslivet har emellertid, som statsvetaren Stina Melander
(2012) påpekat, pågått ända sedan åttiotalet. I mina intervjuer tenderar dock de anställda att
koppla samman synen på kunden med de reformer som myndigheten genomgått sedan 2005.
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omtalas detta fenomen där offentliga institutioner antog formen av affärsdrivande verk i termer av ”New Public Management” (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2014). Vad som åsyftas med begreppet är en uppsättning styrningsmetoder organiserade kring tanken på marknadsanpassning, som hämtats från
den privata sektorn och omsatts i offentlig verksamhet.
Dessa förändringar inom den offentliga förvaltningen beskrivs ofta som resultatet av en nyliberal anda som under sjuttio- och åttiotalen började genomsyra många länders ekonomiska politik och som konsekvent pekade ut individens fria val som förutsättningen för ett demokratiskt samhälle (Harvey,
2007).46 Perspektiven hos servicekontorets personal kunde i linje med dessa
iakttagelser tolkas som tecken på hur kunden och marknaden hade blivit en
naturlig och oreflekterad del av vardagen medan äldre benämningar upplevdes
som distanserande, främmande och byråkratiska. I likhet med den nya ”marknad” som tvingat banken att ägna kunden större uppmärksamhet hade den
”nya offentliga förvaltningen” kommit att göra kunden till verksamhetens
mittpunkt.
Kund hade som begrepp enligt flera anställda blivit aktuellt i samband med
den nya organisation som ritades upp när institutionen 2005 blev en statlig
myndighet. Begreppet skulle, i enlighet med det nya konceptet som marknadsfördes som den ”Nya Försäkringskassan” få en allt mer central betydelse för
myndighetens verksamhet. Det nya konceptet tycktes för många anställda och
chefer innebära en sorts avbyråkratisering av mötet mellan den försäkrade och
myndigheten. ”Hittills har vi huvudsakligen varit inriktade på produktion, på
regelverk, på detaljstyrning. Nu måste vi få ett större fokus på vad som skapar
värde för kunderna, det vill säga vad de faktiskt tycker och vill”, deklarerade
försäkringsdirektör Ann Persson Grivas (DS:2012/7/14).
Istället för att ämbetsmannamässigt fastslå regler, rutiner och handlingssätt
baserade på idéer om rättssäkerhet, enhetlighet och jämförbarhet, var det nu
istället fråga om att, utan att ge avkall på nämnda byråkratiska grundsatser
också ta kunden i beaktning. Poängen var, som en av de verksamma på myndighetens huvudkontor kommenterade, att se verksamheten utifrån den försäkrades perspektiv, att tänka ”utifrån och in” istället för ”inifrån och ut”. Tillsynes innebar förändringarna att myndigheten hade utvecklat en form av självdistans och börjat förhålla sig reflexivt till den egna verksamheten.
Andra forskare har noterat att den här typen av inställning till den egna
verksamheten blivit allt vanligare bland beslutsfattare. Antropologen Mattias
Viktorin skriver att tron på riktigheten i de beslut som fattas och etablerade
46

Nyliberalism bör här inte ses som någon egentlig avvikelse från ”vanlig” liberalism, utan som
en utveckling av liberalismen, så som den kommer till uttryck inom ramarna för den förändrade
senkapitalistiska samhällsordningen. Kanske vore det därför mer träffande att likt antropologen
Elisabeth A. Povinelli använda begreppet ”senliberalism” (Povinelli, 2011). Här är jag dock
inte ute efter att lansera några nya begrepp. Poängen är istället att understryka hur nyliberalismen och dess doktriner inte existerar oberoende av den rådande kapitalistiska samhällsordningen.
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praktiker inte längre framstår som självklar och att allt fler beslutsfattare intresserar sig för alternativa röster som kan bistå i att ge organisationen riktning
(Viktorin, 2008:34). På grundval av denna reflexiva vändning hade flera av de
IT- och tjänsteutvecklare som var verksamma på myndighetens självbetjäningsstab börjat betrakta den nya organisationsformen som ett ”paradigmskifte” i myndighetens sätt att arbeta. Peter Söderling, som arbetade som tjänsteutvecklare inom myndighetens självbetjäningsstab förklarade att idén med
Nya Försäkringskassan inbegrep att det fanns ett fokus på kunden och att man
aktivt jobbade med nöjdhet och förtroende. Nöjdhet och förtroende var något
man inom myndigheten ansåg sig kunna skapa ”genom att förbättra relationerna till sina kunder”.
Denna relation till kunderna var något som ”varumärkesstrategen” Martin
Gumpert tog på största allvar när han 2010 tog sig an att förbättra myndighetens framtoning. Gumpert var en av grundarna till reklambyrån Garbergs, en
byrå som sedan grundandet 1987 hade arbetat för att utveckla och förbättra
sina uppdragsgivares image. Reklambyrån låg bakom en rad folkkära reklamkampanjer. Däribland den om den folkkära ”Iprenmannen”47. Gumpert var
också den som lanserade namnet ”Nya Försäkringskassan”. Idén hade uppstått
i samband med de år av omorganisation som följde med förstatligandet, eller
som vissa kallar det ”enmyndighetsreformen” av myndigheten 2005 (Andersson, 2012:14). Omorganisationen hade inneburit ett växande missnöje och
gjort Försäkringskassan mycket impopulär bland sina försäkrade, som upplevde den krånglig, invecklad och byråkratisk. Därtill hade myndigheten utsatts för stark kritik i media (Bergström, 2012:57).
Mot bakgrund av skärpta rutiner kring sjukskrivning hade myndighetens
regelverk offentligt pekats ut som omänskligt, och som en följd av denna fallande popularitet hade myndigheten anlitat Garbergs för att förbättra sin skamfilade image. Därför föreföll det vara på plats att skapa ett nytt ”varumärke”
som skulle spegla myndighetens vilja att ändra sin relation till de försäkrade,
byta perspektiv och förbättra sina arbetssätt. Den nya, kundvänliga, offentliga
förvaltningen ställdes gentemot den gamla och byråkratiska. ”Ordet ’nya’ la
vi till när den värsta stormen runt er [myndighetens] omorganisation hade bedarrat”, förklarade Gumpert för myndighetens personaltidning. Han berättade
att tillägget var tänkt att finnas kvar ”så länge som människor säger att det är
en gammal mossig myndighet!” och förklarade att tanken var att myndigheten
alltid måste ”fortsätta att förnya sig”, och följa med i samhällets förändringar.
I likhet med bankens anpassning efter marknaden var utvecklingen här en
fråga om hörsamhet efter kundernas [allmänhetens] föränderliga förväntningar och önskemål. Ett steg i denna förnyelse var att låta kunden känna sig
delaktig i förändringsarbetet. För detta ändamål hade myndigheten utvecklat
47

Iprenmannen var en karaktär i Iprens reklamfilmer. Utklädd till en gitarrspelande huvudvärkstablett bidrog Iprenmannen under nittiotalet till att göra företagets tabletter till ett standardmärke i svenska hushåll.
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en rad olika strategier. ”Vi försöker nå våra kunder via en mängd olika kanaler, via brev, telefon och via webbsidan”, berättade självbetjäningsstabens ITutvecklare Maja Yngvesson. Hon hade precis plockat fram sin laptop och visat
en powerpointpresentation över de olika sätt som de involverade kunden i
verksamheten.
”Vi är en modern myndighet som finns tillgänglig för dig när du behöver
oss och vill därför gärna att du som kund ger oss synpunkter på hur vi kan
utveckla vår service. Synpunkterna kan du lämna här”, meddelade Försäkringskassan på sin webbsida.48 Besökare uppmanades att ”tycka till” och
komma med synpunkter på hur myndigheten skötte sitt uppdrag. Förslagsverksamheten hade fått en så framträdande betydelse att myndigheten anställde en person på heltid för att arbeta med att ta emot och registrera tips och
förbättringsförslag från allmänheten. Tjänsteutvecklaren Peter Söderling förklarade att förslagen var många och att myndigheten hade öppnat en särskild
kanal för allmänheten att vädra sina synpunkter. Han berättade att myndigheten anställt personal som uteslutande satt och katalogiserade inkommande
synpunkter på heltid. Förslagen och synpunkterna skulle sorteras i mappar så
att de passade med planeringen och de aktiviteter som redan fanns.
Dagens socialförsäkring skrev att funktionen för kundsynpunkter var populär. I maj 2010 rapporterade tidningen att ”kundernas förbättringsförslag
rasar in”. Många förslag handlade om hur myndigheten skulle kunna lösa problemen med långa väntetider. Signaturen Anna skrev att ”när man ringer till
ert kundcenter för privatpersoner så borde man kunna bli uppringd istället för
att stå i kö väääääldigt länge. Man lämnar sitt telefonnummer och sen ringer
någon upp dig lite senare. Väldigt smidigt, skönt, enkelt, bra för alla.”
Enligt myndighetens nya devis var det emellertid inte nog att ta emot förslag. En lika viktig del i att etablera en bättre relation till kunden var att ge
återkoppling, svar och uppmuntran. Istället för envägskommunikation hade
myndigheten upprättat en kanal för dialog. Att vara lyhörd och ge respons blev
en möjlighet att komma till rätta med myndighetens onödigt byråkratiska och
uppstyltade relation till de försäkrade. ”Det är en så bra idé att den faktiskt
redan finns, men den går igång först när telefonköerna är riktigt långa. Tanken
är ju att man i normalfallet inte ska behöva vänta i telefon mer än fem minuter”, svarade myndigheten (DS:2010/4/28). Andra förslag och ordväxlingar
handlade om att myndigheten borde utöka sitt elektroniska utbyte med kunderna. ”När det gäller bostadsbidraget skulle det vara mycket smidigare om
det fanns någon form av internettjänst som man kan göra ändringar/uppdatera
i etc. Mycket miljövänligare dessutom!” hade signaturen Emma skrivit. Som
svar fick hon höra att det var ”en kanonidé” och att en sådan tjänst sannolikt
skulle komma till våren, då kunden skulle kunna sköta allt via webben.
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Forsakringskassan: www.forsakringskassan.se/omfk/organisation/Nya_forsakringskassan
2012-02-07
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En mänsklig myndighet
Under 2010 och det nästkommande året släppte myndigheten ett antal reklamfilmer genom reklambyrån Garbergs. En av dessa filmer handlade om hur Försäkringskassan genom att lyssna på sina kunder och erbjuda dem möjligheten
att bli mer delaktiga och betjäna sig själva blivit mindre byråkratisk. Myndigheten bjöd för ändamålet tittaren på en snabb tjuvtitt ”bakom kulisserna” där
de fick bekanta sig med ett antal handläggare.
Filmen ger dock ingen inblick i handläggningsprocessen. Istället visar den
hur handläggarna har dolda talanger, gör akrobatiska trick, trollkonster och
tokiga upptåg. Tittaren får ta del av handläggare som i glåmiga kontorslandskap och under fladdrande lysrörsbelysning skapar musik med hjälp av häftapparater, som står på huvudet, sjunger och sprutar eld.49 Allt i ett försök att
understryka den nya, mer lediga attityden till relationen mellan myndighet och
medborgare. Budskapet var att de förändringar som Försäkringskassan genomgick var ett sätt att minska byråkratin och att handläggare också var människor.

Bilden är ett utklipp ur nämnda reklamfilm. Handläggare är också människor, tycktes kampanjen förmedla (Foto: Garbergs Reklambyrå AB)

Den nya tidens motstånd mot den gamla byråkratiska ordningen gjorde sig
bland annat synlig i språket. Ofta präglades talet om relationen mellan myndigheten och dess försäkrade av en ny sorts sinnlighet, som kunde tolkas som
en vidareutveckling av tidigare reformer där myndigheter släppt sin forna titelmani och börjat tilltala varandra med ”du” och ”hej!” (Frykman, 1988:30).
I tidningar, propåer och uttalanden var det ord som att ”se”, ”lyssna”, ”förstå”,
49

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=e56eV0WOZSc 2016-02-25
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”känna” och föra ”dialog” som dominerade. ”Vi har lyssnat på kunderna och
bygger ut självbetjäningstjänsterna och kundcenter”, deklarerade Försäkringskassan på sin webbplats. Peter Söderling berättade att man i utvecklingsarbetet
försökte få ”en känsla för vad de [kunderna] har för bild av, och hur de upplever det här”.
I novembernumret av Dagens socialförsäkring 2012 utropade försäkringsdirektör Ann Persson Grivas som en uppmaning till samtliga anställda att ”vi
måste känna och förstå våra kunder” (DS:2012/10/14). Det sinnliga språket
flyttade fokus från det opersonliga, rationella och sakliga. Att lyssna, förstå,
känna och föra dialog var nämligen något annat än att fastslå, beräkna, veta
och delge. Istället tycktes orden vilja förankra verksamheten i kroppen, sinnena och den mänskliga upplevelsen. De tog människan som sin referenspunkt
och kunde ses som en vilja att i likhet med reklambyråns småkäcka filmsekvenser mänskliggöra myndighetens verksamhet.
Reklamfilmens tendentiösa framställning gör det lätt att raljera. Men i botten låg en allvarligt menad vilja att ändra på myndighetens sätt att arbeta. Dan
Eliasson, som tillträdde som myndighetens generaldirektör 2011 kommenterade att ”varje människa är unik”. För honom handlade myndighetens fixering
vid kunden om att förstå kundens ”unika behov och situation”, och att anpassa
den service och de tjänster som erbjöds efter dessa reella behov. ”Vi ser människan, inte ärendet”, tillade han (DS:2012/7/15). Myndigheten såg det som
sin uppgift att anpassa sina tjänster och arbetssätt efter vad man uppfattade
som den försäkrades olika förutsättningar. Det handlade om att sätta sig in i
människors olika livsvillkor och ta fram hjälpmedel som passade just deras
situation.
”Just nu tar Försäkringskassan ytterligare ett steg närmare kunderna genom
att öppna till dialog med dem. Försäkringskassan blir än mer mänsklig”, sammanfattade varumärkesstrategen Martin Gumpert i en kommentar till de pågående förändringarna (DS:2010/429). Poängen var att den Nya Försäkringskassan inte bara skulle innebära en ny attityd till kunden utan även till myndigheten. En relation präglad av dialog förutsätter nämligen ett mått av ömsesidighet och att de parter som möts erkänner varandra. Att se människan och
inte ärendet, kunde därför också vändas åt andra hållet, det vill säga, att istället
för att bara se handläggare också se personer, med egna kvaliteter och egenskaper, som utifrån sin plats i den stora organisationen gjorde vad de kunde
för att hjälpa. Den Nya Försäkringskassan sågs som ett sätt att omstrukturera
människors relationer till varandra inom ramarna för den offentliga förvaltningsapparaten.

Jämlikhet
Relationen mellan utbud och efterfrågan hade tvingat Skandinaviska Banken
till att vidga sitt kundbegrepp till att innefatta allmänheten – ett skifte som
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visar att kunden inte var någon tidlös kategori utan resultatet av en i grunden
historisk och social process. Bilden av kunden har, som etnologen Mats Lindqvist (2008) konstaterat, följt sida vid sida med nya former för samhällelig
arbetsdelning, som även inbegriper den del av arbetslivet som finansieras av
staten. Här kan vi se hur kunden blivit ett sätt för senmoderna organisationer
att symboliskt göra världen och sin egen verksamhet begriplig.
”Den försäkrade” står det ibland i interna dokument, men ”kund” hänger ihop
med att se människan. Socialförsäkringen är ju en rättighet, så man vill ju
komma bort ifrån det här med att skrapa med foten och fråga farbror staten om
man möjligtvis skulle kunna få lite hjälp och tack så jättemycket, utan det är ju
ett led i det här att gå från ett inifrån-och-ut-perspektiv till ett utifrån-och-inperspektiv. ”Varför finns vi till?” Vi finns till för kunderna, inte tvärt om. Talar
man om försäkrade så befäster man ju det synsättet [Yngvesson, 2013].

De myndighetsanställdas positiva syn på kundbegreppet stod i relation till hur
de förstod tidigare benämningar som ”den försäkrade”. Yngvesson och många
av de anställda på olika nivåer i organisationen som kom till tals i materialet
ansåg att ”den försäkrade” hörde samman med en förlegad syn på relationen
mellan myndigheten och medborgaren, där ”staten” agerat förmyndare (se
även Andersson, 2012:50). Att istället tala om medborgarna som kunder var
enligt de anställda ett sätt att värna om ”människan” och det mänskliga och att
det jämnade ut tidigare maktförhållanden mellan myndigheten och medborgaren. De anställda berättade att kundbegreppet suddade ut undergivenhet och
beroenderelationer. ”Kunden” ingick dessutom redan i ett språkbruk som alla
kände igen, där ordet avsåg en särskild relation mellan den som köpte en särskild tjänst och den som sålde den.
Det tillsynes egalitära perspektiv som präglade myndighetens verksamhet
låg därför påfallande nära den liberala världsbild i vilken samhället är uppbyggt av en marknad där köpare och säljare ingår förment fria avtal om varans
eller tjänstens pris, kvalitet, mängd och leveranstid. I Dagens socialförsäkrings språkspalt skrev informationsdirektör Maivor Isaksson, chef för ledningsstaben att:
En annan anledning är att man vill markera att patienter, klienter och försäkrade inte är några passiva ”undersåtar” utan aktiva personer med eget ansvar
och valmöjligheter. Landstingens och kommunernas kunder ska till exempel
kunna välja mellan olika vårdformer medan Försäkringskassans kunder ska
kunna medverka aktivt i sin rehabilitering och ha vissa valmöjligheter
(DS:2012/7/5).

Att anamma affärsvärldens språk innebar enligt Isaksson också att relationerna mellan viktiga samhällsfunktioner och allmänheten antog mer frivilliga
former. Istället för att se Försäkringskassan som en auktoritet inom offentlig
förvaltning föreställde man sig myndigheten som en marknadsaktör. Isaksson
konstaterade att begreppet kund visade på ett förhållningssätt där fokus låg på
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den enskilde och ”den enskildes möjlighet att påverka, så att servicen anpassas
efter deras behov”. Formuleringen framställde myndigheten som en serviceinrättning som i egenskap av säljare av vissa tjänster trädde in i en icke-hierarkisk relation med sina köpare. Marknadslogiken värnade om individens frihet och självbestämmande.
Frivilligheten i dessa former har dock ifrågasatts av vissa forskare. Socialantropologen Anette Nyqvist föreslår att centrala samhälleliga reformer av
detta slag bygger på tydliga förväntningar på medborgaren att agera kund i
meningen att göra aktiva val och ta ansvar för sin egen ekonomiska situation
(Nyqvist, 2008). Valfriheten sker, så att säga, under tvång då det varit ett politiskt mål att uppmuntra medborgaren att internalisera kunden som en rollbeskrivning att agera efter. När Maivor Isaksson talade om valmöjligheter blev
Nyqvists konstaterande om proaktivitet synligt. Tankarna fördes till en situation där kunden tar ansvar, ställer krav och aktivt söker efter de ur dennes synsätt bäst lämpade tjänsterna. På så sätt kunde ordet kund i myndighets- och
bankledningens språk förstås som ett begrepp som konnoterade bemyndigande, egenmakt, lika villkor och respekt för människan.
Idén om att tjänsteutvecklingen skulle drivas av kunden pekade på att
marknaden som symbolisk ordning gradvis hade spridit sig till aktiviteter som
tidigare varit fredade från den. Där hade den blivit den verklighet genom vilken människors relationer till varandra blev begripliga (se t.ex. Habermas,
1980b:97ff). Baserat på att aktörer inom såväl den privata, som den offentliga
sektorn kommit att tala samma språk och organisera sig i förhållande till
samma symboler, är det här möjligt att göra tolkningen att idén om samhället
som en allomfattande marknad sedan sextiotalet har blivit en dominerande
tankemodell. Att kundbegreppet inom myndigheten uppfattades som demokratiskt och egalitärt hängde samman med hur ”att vara kund” uppfattades
som detsamma som ”att vara människa” när marknadsrationaliteten sammanföll med den sociala verkligheten. Marknaden som idé och institution, där privata ägare utbyter varor och tjänster legitimerade sig genom att utlova rättvisa,
jämlika och ömsesidiga bytesrelationer.

Byråkrati eller marknad?
Det kan så här långt tyckas som om byråkrati och marknadslösningar motsade
varandra, att byråkratin, när myndigheten anammade ett marknadslogiskt begrepp fick ge vika. ”Den försäkrade” ställdes i kontrast till ”kunden”. Medan
det ena frammanade tankar om stabilitet, rationalitet och myndighetsmakt pekade det andra på spontanitet, anpassningsbarhet och delaktighet. Men denna
distinktion mellan offentligt och privat, mellan statlig förvaltning och vinstdrivande affärsverksamhet var i första hand politisk och gjorde sig gällande
när politiska aktörer fördelningspolitiskt profilerade sig på den politiska höger/vänster-skalan. Medan staten under stora delar av nittonhundratalet fått
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klä skott för byråkratisk styrning hade kommersiella företag och entreprenörer
fått representera kreativitet och nyskapande, och det var uppenbart att samhällsdebatten under århundradets andra hälft hade kommit att favorisera de
sistnämnda.
Distinktionen var dock som många forskare kommenterat inte självklar.
Statlig reglering och marknadsmekanismer var inom välfärdssamhället beroende av varandra (Nyqvist, 2008). Å ena sidan har byråkratisering i form av
rationell uppdelning av uppgifter och tydliga beslutsordningar många gånger
bidragit till effektiviseringar av organisationens verksamhet, å andra sidan har
marknadens principer och lagar ofta åberopats för att göra byråkratiska processer mer effektiva (Graeber, 2015:9ff). Vissa forskare föreslår att de tydliga
gränserna mellan offentlig och kommersiell verksamhet inte längre stämmer
överens med det sätt som senmoderna organisationer inrättar sin verksamhet.
Marknad och byråkrati är inte riktigt så väsensskilda som det ibland kan framstå (Brunsson, 2015:11).
Den tonvikt som läggs på kundorientering, effektivisering, standardisering
och numerisk analys av interna processer har istället visat att organisationer, i
den mån de går att placera på den ena eller andra halvan organiserar verksamheten efter samma mönster (Shore & Wright, 2015). Andra uttolkare av relationen mellan marknadens och byråkratins systemrationalitet menar att de båda
på ett mer övergripande plan alltid byggt på samma modernistiska kunskapsideal (Feenberg, 2011:865f), det vill säga att affärsidkare bortser från bytesrelationernas mellanmänskliga sida och följer marknadens på förhand etablerade regler, eller att byråkraten på samma sakliga sätt förhåller sig till beslutsprocessen som om den vore bunden till objektiva lagbundenheter, oberoende
av de människor den inbegriper. Båda behandlar världen som en serie fasta,
förment universella sakförhållanden och roller i syfte att skapa förutsägbarhet.

Att formalisera mänsklig vilja
Att ha medborgarnas förtroende förutsatte i myndighetsledningens nya världsbild att myndigheten strävade efter att göra kunderna nöjda. Handläggare,
tjänsteutvecklare, konsulter och chefer skulle därför värna om kundens upplevelser av att vara sedd och hörd. När det kom till utvecklingen av nya tjänster
ansågs det därför vara avgörande att kunderna bjöds in i och gjordes delaktiga
i utvecklingsprocessen. Det gällde att, som tjänsteutvecklaren Peter Söderling
uttryckte det, ”prata med kunderna om vad de vill ha” innan man tog fram nya
lösningar och att ”stämma av med kunderna efteråt och fråga om vad de tycker
om det som vi tagit fram och om det funkar”.
Att prata med kunderna i förväg och att fråga om vad de tyckte kan låta
ganska avspänt och otvunget. Men i själva verket bottnade Söderlings inställning i en uppsättning tydligt angivna rutiner där myndigheten kontinuerligt
jobbade enligt en strikt processorienterad modell. Först handlade det om att
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identifiera ”kundbehov”, därefter skulle kunden involveras i en ”kunddriven
tjänsteutveckling”. När den sedan var klar skulle kunden vara med och utvärdera resultaten i form av olika kundnöjdhetsmätningar. Anledningen var, som
Persson Grivas kommenterade att ”här räcker det inte att tro. […] Vi vill vara
en kunskapsmyndighet och då måste vi bygga på fakta och analyser så långt
det går” (DS:2012/7/14). Kort sagt: Produktionen av nöjda kunder skulle formaliseras och var långt ifrån någon spontan mänsklig interaktion. Låt mig illustrera hur det gick till.
Processen gick till en början ut på att undersöka kundernas behov. Till hjälp
hade myndigheten genom upphandling anlitat ett externt företag för att lära
sig att jobba ”kunddrivet”. Företaget Transformator design erbjöd myndigheter och företag tjänster inom ”kunddriven tjänsteutveckling, kunddriven
strategi och kunddriven verksamhetsutveckling”.50 Kunddriv, bör understrykas, innebar inte att det faktiskt var kunderna som drev verksamheten eller att
kunderna beretts några platser i ledningsrummen. Det betydde att verksamheten drevs utifrån de önskemål som de konsultföretag som myndigheten anställt kunde utskilja genom att analysera och systematisera data som samlats
in genom olika undersökningar. När ansvariga inom myndighetens självbetjäningsstab skulle ta fram nya tjänster behövde utvecklingsarbetet därför passera ett antal viktiga stadier där data om kunderna skulle systematiseras och
där kunden både fungerade som utvecklingens utgångspunkt och mål
(DS:2012/4/14). Kunden tolkades både som verksamhetens drivande subjekt
och slutgiltiga objekt.
Det första steget var den så kallade kundsegmenteringsundersökningen där
de försäkrade delades in i 20 olika segment (exempelvis om de var arbetssökande med stöd från Försäkringskassan, var långtidssjukskrivna eller om de
var föräldrar med barn som hade funktionsnedsättning etc.). De olika segmenten hämtades ur en statistisk analys av cirka 62 miljoner människor i åldersgruppen 16–64 år. Därefter utfördes en så kallad förstudie om kundinsikt där
den anlitade konsultfirman på olika sätt försökte identifiera de olika behov
som de försäkrade i olika livssituationer upplevde i samband med att de inledde ett ärende hos myndigheten, men också de behov som uppstod under
handläggningens gång. Ann Persson Grivas förklarade att hon ansåg att ”människans behov och upplevelser inte kan fångas med bara statistik och enkäter”
och att myndigheten därför hade valt att också ta hjälp av konsultföretag som
Transformator design, ”vars metod är att både ta reda på kundernas behov och
tillsammans med dem diskutera lösningar” (DS:2012/7/14).
Peter Söderling förklarade att myndigheten av denna anledning utförde så
kallade ”djupintervjuer” med minst hundra personer åt gången för att få en
bild av de försäkrades syn på olika problem och lösningar. Inför myndighetens
digitala tjänst ”Mina sidor” hade totalt cirka 8000 kunder blivit intervjuade.
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Transformator design: http://www.transformatordesign.se 2015-03-01
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Dagens socialförsäkring rapporterade om hur föräldrar som ansökt om vårdbidrag i intervjuer hade fått svara på frågor om deras olika problem och behov.
De synpunkter som kommit fram hade därefter utgjort grunden för nya intervjuer där företagets konsulter tillsammans med kunderna diskuterat vilka förändringar de önskade se, och som i sin tur blivit utsatta för samma behandling.
På så sätt menade man från ledningens sida att kunderna blivit medskapare i
förändringsarbetet.

Iterativa tester pågår. I ett angränsande rum kan konsulterna under kundintervjuerna i detalj följa hur kunderna utför sina uppgifter och navigerar på webben (Foto:
DS:2012/4/13).

Maja Yngvesson berättade att myndigheten i vissa fall också bjöd in användare ur olika kundsegment för att utföra upprepade tester, där användarens
beteenden, läsning och reaktioner registrerades, kartlades och planerades så
att inlärningen och användningen av tekniken skulle vara så friktionsfri som
möjligt.51 Undersökningarna visade exempelvis i samband med utvecklingen
av Mina Sidor att myndigheten kunde urskilja fyra olika sorters ”kundbeteenden”. Bland de olika kunderna fanns det nämligen olika kundtyper. Det fanns
de som var självgående, anspråkslösa, oroliga och uppgivna. Dessa så kallade

51

Denna typ av feedback från verkligheten så som den upplevs av den tänkta användaren, har
som vissa kommenterat blivit avgörande för en lyckad implementering av tekniska lösningar
(Feenberg, 2011:872).
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”kundinsikter” skulle sedan utgöra underlaget för hur myndigheten utvecklade
sina tjänster.52
När de lösningar som tagits fram genom kundernas medverkan väl var klara
så behövde de utvärderas och följas upp, dels genom en kartläggning av hur
de faktiskt användes och till vilken grad de användes och dels hur de påverkat
kundernas uppfattning om myndigheten. Genom att följa upp hur webbplatsen
och tjänsterna användes och låta kunderna komma till tals med kommentarer
involverade myndigheten kunderna i en kontinuerlig uppföljning. Sedan 1997
hade myndigheten genomfört regelbundna kundundersökningar med syftet att
undersöka denna fråga. Undersökningarna användes bland annat för att kontrollera om målen med kundnöjdhet uppnåtts och för att synliggöra så kallade
förbättringsområden. Försäkringskassans årsredovisning från 2012 visade att
myndigheten under året genomfört flera omfattande kundundersökningar.
Däribland ”Imageundersökningen”, ”Undersökningen om förtroende genom
kundsegmentsenkäter” och ”Myndighetsenkäten”.53 Resultatet fördes sedan in
i ett så kallat ”nöjd-kund-index” och vad man kallade för ”förtroendebarometern” för att fastställa huruvida myndigheten lyckats leva upp till de allmänna
mål som regeringen och Socialdepartementet ställt upp.
Resultatet i nöjd-kund-index NKI baserades på det medelvärde som uppstod när kunderna besvarade tre frågor. Kunderna fick frågor om huruvida de
var nöjda med Försäkringskassan som helhet, hur väl de upplevde att myndigheten mötte deras förväntningar och hur nära de upplevde myndigheten vara
deras personliga idealbild av myndigheten. Därefter fick de lämna svar på en
10-gradig skala där 1 betydde ”inte alls” och 10 betydde ”mycket”. NKI blev
därmed ett sammanfattande mått av kundernas helhetsbetyg på verksamheten.
Detta sätt att ”se” och ”lyssna” på kunden kan betraktas som en del i vad
som av ett växande fält av forskare kallas för en ”granskningskultur” (Strathern, 2000). Inom ramarna för begreppet ryms en mångfald av praktiker centrerade kring kund-, medarbetar- och kvalitetsundersökningar, som präglar organisatoriskt arbete och styrning på såväl strukturell som individuell nivå.
Undersökningar av dessa slag fungerar ofta som etiketter som organisationer
kan visa upp för yttre bedömare, som regeringar, kunder och aktieägare etc., i
frågor om kvalitet, effektivitet och ansvarstagande. Begreppet syftar på sammanhang där tekniker som grundar sig i en marknadslogik blir till allmänna
centrala organisationsprinciper (Shore & Wright, 2015:421).
Kritiken mot den typ av granskningskultur som här gjorde sig synlig är att
den trots ett uttalat intresse för människors upplevelser underordnade människan en serie rationella lagar och modeller. Begrepp som ”kunder” och ”nöjdhet” kan här ses som exempel på vad kulturteretikern Mark Fisher, något po-
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Användningsforum.se: http://www.anvandningsforum.se/wp-content/uploads/2014/06/attbestalla-anvandbara-it-system.pdf 2016-02-26.
53
Försäkringskassans årsredovisning, 2012:19
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lemiskt, kallar för ”marknadsstalinism”. Han menar att senmoderna organisationer blivit allt mer upptagna med att genom symboliska, och estetiska värden
uppvisa, eller åtminstone ge ett sken av förmågan att leva upp till rådande
produktionsmål och visioner, oberoende av faktiska förhållanden och levda
erfarenheter (Fisher, 2009:42f).
”Kundnöjdhet” handlade i första hand inte om att göra kunderna nöjda i
någon absolut bemärkelse. En viktig del i myndighetssvenskans grammatik är
nämligen att göra språket mer ändamålsenligt och effektivt. Rationaliseringen
av språket syftar till att skapa entydighet. Följaktligen omsätter kanslisvenskan så långt det går alla relativa och beskrivande ord till substantiv för att
inskränka ordens betydelser (jfr Marcuse, 1968:92). Vad orden kan tänkas betyda och utrymmet för godtyckliga tolkningar blir därmed mindre. ”Nöjd”,
som adjektiv, var ett allt för allmängiltigt ord att organisera verksamheten
kring. Därför hade ordet hos myndigheten fått en upphöjd föremålslig status.
”Nöjdhet”, till skillnad från att vara ”nöjd” var objektivt och mätbart. Ordet
blev en markör som kunde utvärderas på en graderad skala, hållas under kontroll och tas i beaktning för att motivera den politiska ledningens prioriteringar
och myndighetsledningens olika strategier.
När myndigheten talade om att se människan, handlade det alltså om att
formalisera kunskapen om kundens behov och beteenden. Kundsegment,
kundinsikter, kunddriv, kundbeteende och kundnöjdhet visade att det intresse
för människors känslor och upplevelser och den mänskliga sida som myndigheten gav uttryck för var föremål för en i hög grad formaliserad rationaliseringsprocess. Det var inte den enskilda människan som gjorde sig synlig i
utvecklingsarbetet. Istället organiserades verksamheten kring rationellt uppbyggda typologier och indexeringar. Den kund som tillslut låg till grund för
myndighetens nya tjänster var på så vis en statistisk schablon som fått liv och
egen vilja genom de data som samlats in, inte någon enskild människa i konkret bemärkelse.

Från produktionsfokus till kundfokus
Flera av de anställda på Försäkringskassans huvudkontor beskrev vändningen
inom myndigheten som ett ”paradigmskifte”. Att marknadsföringen av de
egna tjänsterna gentemot allmänheten skedde under värdeord som valfrihet
och egenmakt kunde därför kopplas samman med att myndigheten på ett institutionellt plan kommit att förstå omvärlden i termer av en marknad som
förband varor, köpare och säljare. Det paradigmskifte som de anställda beskrev var alltså en växling från ett paradigm uppbyggt på byråkratiska principer till ett som ordnats kring marknaden som organiserande princip. Förändringen innebar att det inte längre var myndighetens fastslagna rutiner som bestämde hur servicen skulle se ut. Istället hade kunden fått funktionen av en
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drivande faktor. Förändringarna antydde därmed också att fokus i verksamheten förflyttats från produktion till konsumtion (jfr Bauman, 2005:83; Harvey, 1990:147). Försäkringsdirektör Ann Persson Grivas gav ett belysande
exempel:
Man kan också uttrycka det så att Försäkringskassan har underskattat att kunden är en del av processen. I en bilfabrik är tillverkningsprocessen exakt densamma för alla bilar av samma typ. Det som tillverkas påverkar inte processen.
Men att, som Försäkringskassan, ha kunder som påverkar hur processen blir i
praktiken ställer helt andra krav (DS:2012/7/14).

I citatet lyfte Grivas fram hur kunden utgjorde själva förutsättningen för myndighetsarbetet. Alla tjänster som producerades kunde dock inte se likadana ut.
För att kunna utarbeta tjänster som svarade mot de olika kundbehoven menade
hon att kunderna behövde involveras i processen. Iakttagelsen speglade därför
ett allmänt antagande om att ingen produktion kunde bedrivas som inte på
samma gång var konsumtion och vice versa (jfr Marx, K. 2010:49). Men i
Grivas synsätt var det konsumtionen som var tänkt att bestämma produktionens inriktning och som framträdde som primus motor i den inbördes relationen.
Förändringen i synen på kunden var alltså inte bara symbolisk. Bland utvecklare inom myndighetens självbetjäningsstab talade man bland annat om
att kunden utgjorde utgångspunkten för en så kallad ”pull-mekanism”54. Genom att organisera verksamheten enligt pull-principer tänkte sig de anställda
vid myndighetens huvudkontor att det skulle bli möjligt att erbjuda tjänster
som bättre svarade mot vad mottagaren behövde. På så sätt väntade man sig
att kunna hålla organisationens arbetskostnader i jämvikt med och anpassa
tjänsteproduktionen efter rådande behov och arbetsvolymer. Ett fokus på behov istället för produktion minskade riskerna för onödigt arbete och onödiga
kostnader. Det språk som byggts upp kring kunden tycktes därmed hänga samman med att myndigheten i grunden ändrat sin produktionsmodell i enlighet
med tidens dominerande organisationsformer.
För att göra detta begripligt kan den nya behovsorienterade modellen ställas i kontrast till tidigare så kallade produktionsfokuserade organisationsformer, där förhållandet mellan leverantör och köpare, eller utbud och efterfrågan, varit det omvända.55 Produktionen av tjänster och varor hade inom tidigare modeller skett på förhand, vilket gjort det svårt att anpassa sig efter
snabba svängningar i efterfrågan. Som en konsekvens hade den produktionsorienterade modellen tenderat att skapa ”balanser”, lager, väntetider och varor
54

Begreppet hör hemma i myndighetens nyligen anammade ledningsfilosofi ”lean”, eller ”leanproduction”. Lean-konceptet kommer ursprungligen från den japanska bilindustrin och tanken
med att implementera lean också inom Sveriges största myndighet är att i enlighet med rådande
besparingskrav minska myndighetens administrationskostnader.
55
Däribland den fordistiska produktionsmodellen.
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som inte kunnat realiseras. När produktionen skedde på förhand var det nämligen svårt att exakt förutse efterfrågan, varför efterfrågan ofta inte motsvarade
den mängd varor som producerats. Inom marxistisk ekonomisk teori kallas
detta förhållande för ”överproduktion”, medan fenomenet av nationalekonomer som Keynes omnämns i termer av ”underkonsumtion”. Oavsett vilken
förklaringsmodell man föredrar så antyder distinktionen ett förhållande där
det ena betraktas som mer betydelsefullt än det andra och balansen dem emellan har rubbats.
En tyngdpunkt på kunder och behov var alltså tänkt att tillåta en högre grad
av flexibilitet, att hjälpa myndigheten leverera i jämvikt med efterfrågan och
undvika så kallat resursslöseri (Lindqvist, 2008:254, Ivarsson, 2005:15).56 Gunilla Höglund, portföljansvarig vid myndighetens självbetjäningsstab och
verksam på myndighetens huvudkontor, förklarade att kundbehoven hade blivit helt avgörande för de tjänster som myndigheten levererade. ”Det är ju
ingen vits med att producera tjänster som ingen använder”, kommenterade
Höglund, som i rollen som portföljansvarig bestämde vilka utvecklingsförslag
som var rimliga att satsa på. Inkomna förslag skulle nämligen vägas mot befintliga utvecklingsplaner och ekonomiska förutsättningar. Höglund var därför noga med att myndigheten på olika sätt på förhand sonderade vad kunderna
ville ha för att kunna bedöma hur kostnadseffektiva satsningarna var och hur
de skulle prioriteras.57

Marknaden och människan
Genom att guida läsaren i detta potpurri av reportage, intervjuer och policydokument har jag försökt illustrera hur den snabbhet och egenmakt som i olika
marknadsföringskampanjer presenterats som tjänsteautomationens inneboende kvaliteter, var en del av en pågående kommersialisering. Att tekniken
och tjänsterna kommit att lanseras som varor var förbundet med att de automatiserade ”tjänsterna” sedan efterkrigstiden ingått i en mer övergripande
symbolisk ordning. Närläsningen av materialet visar att tjänsterna, tillsammans med ”kunderna” utgjorde centrala byggstenar i den symboliska ordning
enligt vilken organisationernas ledningsgrupper begripliggjorde samhället och
rättade sin verksamhet. Denna ordning kunde hos banken sammanfattas med
ett ord, ”marknaden”, och även om Försäkringskassan inte var en kommersiell
56

Resursslöseri är alla aktiviteter som inte är ekonomiskt värdeskapande och kan gälla allt ifrån
att variabelt eller fast kapital står sysslolöst (att anställda står sysslolösa eller att maskiner inte
används), till att företag måste hålla sig med stora lager av varor som innebär merkostnader. På
en strukturell nivå leder resursslöseri till dyrare varor, alternativt till överproduktion i förhållande till efterfrågan, vilka båda leder till att värden som investerats i produktionen inte kan
realiseras och återföras i cirkulation.
57
Kundsynpunkter sorteras enligt den relevans de har i förhållande till myndighetens befintliga
planer och används för att underbygga de målsättningar som organisationsledningen satt upp
(Garfinkel, 1984:266).
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aktör eller explicit talade om marknaden, var det uppenbart att liknande tankar
varit vägledande också inom myndigheten, som tillsynes hade tillägnat sig
många av samtidens idéer om hur offentlig förvaltning bäst skulle bedrivas.
Automatiserade tjänster hade motiverats utifrån idén om icke-hierarkiska
samhälls- och organisationsformer där det inte längre var organisationerna
själva som bestämde villkoren. De tjänster som organisationerna erbjöd och
de satsningar som ledningen prioriterade skulle istället baseras på sonderingar
av efterfrågan och marknadsanalys. Bankens och myndighetens ledningsgrupper menade att de hade börjat arbeta med ”kundfokus”, placerat ”kunden i
centrum”, och utgått ifrån ”kundens perspektiv”. Kunderna uppgavs vara delaktiga i organisationernas utveckling och hade tillsynes blivit en ordnande
princip i planeringen av organisationens verksamhet. ”Kunden” hade kommit
att verka som samhällets mittpunkt.
Ett stort intresse riktades mot konsumenten av de producerade tjänsterna.
Röster ur ledningsgrupperna och bland vissa anställda gjorde gällande att detta
uppfattades som ett brott mot äldre hierarkiska och byråkratiska organisationsformer. Att verksamheten skulle utgå ifrån kunden följde nämligen logiken i
en ny produktionsordning. Många företag och organisationer hade sedan sextiotalet börjat lämna den gamla världens tungrodda byråkratiska och ”produktorienterade” organisationsformer till förmån för mer flexibla och kundorienterade sådana. För att minimera riskerna för överproduktion eller att resurser
lades på onödiga insatser, hade verksamhetens fokus skiftat från produktion
till konsumtion. Verksamhetens satsningar skulle inte baseras på befintliga
modeller och byråkratiska rutiner. Istället skulle kundens vilja vara vägledande för organisationens prioriteringar. På så sätt kunde företagen minimera
risken för felsatsningar och undvika onödiga kostnader (jfr Ivarsson,
2005:15).
Vem var då kunden? Materialet visar att kunden som begrepp genom åren
hade genomgått vissa begreppsliga förskjutningar. Förskjutningar av detta
slag är ingen ovanlighet utan sker regelbundet i samband med att den värld de
avser att beskriva förändras. I detta fall hade kundbegreppets betydelse ändrats
i samband med de kraftiga välståndsökningar som präglat efterkrigstidens rekordår. Den sociala värld som kundbegreppet skulle inbegripa genomgick under denna tid både kvantitativa och kvalitativa förändringar. ”Med konsumismen föddes också kunden”, noterar etnologen Mats Lindqvist (Lindqvist,
2008:254). Parallellt med högre löner och spridning av nationalinkomsten
hade kunden istället för att representera ett bemedlat fåtal kommit att inbegripa det breda folkflertalet löntagare. Denna sociala marknadsfördjupning
hade inneburit att kunden börjat innefatta allmänheten, och att göra allmänheten till kund innebar enligt den fria marknadens logik att anpassa sig efter
allmänhetens vilja. Detta var också grunden till att marknadsanpassningen av
organisationernas ledningsgrupper kunde beskrivas som en demokratisering
(jfr Habermas, 1980b:98). Det krav på egenmakt som i tjänsteautomationen
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hade fått en materiell form hade i organisationsledningarnas världsbild kanaliserats genom idén om de fria marknadsmekanismernas förmåga att förse allmänheten med valmöjligheter.
Detta innebar visserligen inte i första hand någon anpassning efter någon
verklig människas behov, utan baserades på en allmän bedömning. Kunden
var ju tack vare marknadens fördjupning inte längre någon specifik person,
eller en särskild grupp, utan en social roll som kunde fyllas av vem som helst.
Den nya relationen mellan kunden och organisationen byggde alltså i ledningsgruppernas världsuppfattning på ett opersonligt utbyte mellan på förhand
tydligt avgränsade roller. Banken och myndigheten hade så att säga skapat en
objektiv, symbolisk nivå där människor likt aktörer på en marknad ansågs
kunna få gehör för sina behov oberoende av vilka de var. Kunden hade blivit
en kategori som garanterade lika behandling. När röster inom ledningsgrupperna så talade om att placera ”kunden i centrum”, ”kundfokus” eller ”kundpsykologi”, handlade detta om att människans angelägenheter och relationer
spaltats upp i en uppsättning på förhand formaliserade ekonomiska transaktioner och aktiviteter. Kunden hade blivit en administrativ markör – en mänsklig abstraktion.58 Tjänsteautomationen materialiserade här en förtingligad ordning där relationen mellan personer ur allmänheten och organisationen börjat
tolkas som en uppsättning ekonomiska utbyten där, som den framgångsrike
finansmannen George Soros argumenterat, ”relationer ersatts av transaktioner” och gett upphov till ett ”transaktionssamhälle” (Soros, 1999:101).

58
Exemplet med Försäkringskassan tycks här vara motsägelsefullt. Till skillnad från banken,
där rollen som kund lyftes ut och skildes från att vara människa, kunde man i Försäkringskassans verksamhet se ett förhållningssätt där intresset för kunden handlade om viljan att ”se människan”. Hur kunde detta hänga ihop? En möjlig förklaring bottnar i efterkrigstidens sociala
marknadsfördjupning. Mellan lanseringen av bankens ”kunden i centrum” och myndighetens
”kundfokus” har ett halvt sekel förflutit. Institutionaliseringen av efterkrigstidens konsumtionssamhälle innebar att den rollbeskrivning kundbegreppet bar med sig hade kommit att uppfattas
som en naturlig del av vardagens praktiker. När myndighetsledningen ville göra allmänheten
till kunder så hade begreppet därför fått en annan laddning. Det sammanföll med att vara människa, varför marknaden verkade som en folklig vilja till jämlikhet (jfr Habermas, 1980:98).
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4. Från relation till transaktion

Hur kunde det komma sig att konsumtionens abstrakta relationer tycktes accepteras som så frigörande och självklara? Vad betydde det att människor som
finansmannen George Soros såg det senmoderna samhället som ett ”transaktionssamhälle”? Ett sätt att besvara frågor av detta slag är att återgå till den
grundläggande ståndpunkten att människors medvetande, det vill säga deras
mentala föreställningar om världen svarar mot de sociala och materiella villkor under vilka de lever och verkar. Det symboliska59 förutsätter här, som kulturgeografen Mathew Zook föreslår, en konkret, fysisk och platsbunden infrastruktur (Zook, 2005). Den politiske filosofen Herbert Marcuse skrev på sextiotalet att förtingligade relationer av det slag som diskuterades i föregående
kapitel gradvis kommit att byggas in i samhällets materiella fundament, där
människor gjort dem till själva utgångspunkten för sitt sätt att tillägna sig världen. Han skrev att tekniken, och i synnerhet automationen blivit förtingligandets ”främsta hjälpmedel”, och den mest utvecklade och effektiva formen av
dominans, eftersom den dolde ”de särintressen som organiserar den” (Marcuse, 1968:161).
Vad innebär detta för den här studien? Medieforskaren David Morley föreslår att denna typ av symboliska relationer bäst kan förstås genom historiska
studier av deras materialitet, och att de bör studeras utifrån sina specifika kulturella, ekonomiska och politiska förhållanden (Morley, 2012:85). I linje med
detta resonemang ska jag här undersöka hur de materiella villkoren för dessa
symboliska relationer såg ut, studera hur dessa materiella villkor blivit till och
vilka politiska och ekonomiska särintressen som i sådana fall drivit på förändringen. Med hjälp av en bred uppsättning material som inbegriper reportage,
vittnesmål, notiser i nyhetsmedia, policydokument och bloggar tänker jag här
illustrera hur förståelsen av relationen mellan kunden, banken och myndigheten gradvis förändrats. Kapitlet är en studie av konstruktionen av mötets
materiella villkor.

59
Zook skriver om ”digitala” eller ”virtuella” relationer. Här har jag dock valt ”symbolisk” för
att inte språkligt avvika från vad jag tidigare skrivit.
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Kontantuttag i banklobbyn
Under slutet av sextiotalet och sjuttiotalen sökte bankerna efter sätt att göra
servicen till ett säljargument. Bankens ledning bestämde sig under sin expansionsprocess för att göra banken mer tillgänglig för den breddade marknad och
ökade konkurrens som ett ökat välstånd innebar. Vid sidan av de ökade intäkter som ett ökat kundunderlag ger innebar större volymer också ökade kostnader. Centralkanslisten Curt G. Olsson, VD:n Lars-Erik Thunholm och andra
högt uppsatta bankmän betraktade därför en satsning på uttagsautomater som
ett sätt att öka bankens servicegrad, utan att samtidigt behöva öka antalet anställda. Men de nya apparaterna var ändå en kostsam investering, och för att
garantera deras lönsamhet präglades sjuttiotalen av en hård kamp om strategiska platser där automatens lönsamhet kunde garanteras (Thodenius, 2008a).
Matchen om automaternas placering var inte bara en kamp mot konkurrenterna utan också mot de egna bankanställda. Det internationella bankmannaförbundet hade dragit upp riktlinjer för att uttagsautomater, med hänsyn till
service och underhåll, framförallt skulle placeras i bankernas entréhallar och
i bankkontorens ytterväggar (Fackliga Riktlinjer för Bankomater, 1983:11). I
denna kamp tycks bankernas ledning ha dragit det längsta strået. Tågstationer,
hotell och affärskvarter blev viktiga platser för banken att serva sina nya kunder. Nyanlända tågresenärer, turister och shoppingsugna skulle inte behöva
leta länge för att kunna få pengar på fickan, för resan eller vardagens inköp av
livsmedel.
I personaltidningar och nyhetsmedia var bilden av de nya automaterna
mestadels positiv, men vid sidan av hyllningskören fanns det också de som
ställde sig mer frågande till automatiken. I augusti 1975 skrev Expressen ett
kortare reportage om hur uttagsautomaten uppfattades av allmänheten på gatan. I reportaget, som var skrivet i en lagom lätt humoristisk ton, berättade
tidningen om skeppsredaren Dan-Axel Broström som nyligen besökt hotell
Park Aveny i Göteborg, där det satt en bankomat.
Enligt det korta reportaget får läsaren veta att Broström en stund cirkulerat
kring automaten och iakttagit maskinen med förbryllad blick. Som skeppsredare hade Broström en ”viss erfarenhet av pengar och bankaffärer”, men en
automat som levererade sedlar på beställning i hotellets foajé var ett nytt fenomen som han ännu inte tidigare skådat. Hans nyfikenhet tog därför överhand och han frågade vad det var för en märklig tingest som fått en sådan
framträdande plats i hotellobbyn. Efter att någon vänligt förklarat att den som
har ett eget bankkonto kunde ta ut 500 kronor utan att ens besöka banken, och
att det enda man behövde göra var att mata maskinen med sitt personliga kort,
hade skeppsredaren sett frågande ut och svarat: ”Får det verkligen vara så lätt
att komma över pengar?” (Exp:1975-8-19).
Förvåningen gav uttryck för att uttag av kontanter i hotellets lobby var något nytt och främmande. Det är tänkbart att möjligheten att kunna göra enklare
bankärenden redan i hotellobbyn väckte en viss motvilja för en man som i sitt
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yrke vant sig vid att affärsverksamhet skulle bedrivas av ett fåtal och kringgärdas av det traditionella bankkontorets myndiga bemötande. Men kanske
var det inte i första hand hur Broström själv upplevde automaten som var det
intressanta med uppslaget, utan hur reportaget som sådant sade något om sin
samtid. Att Expressens redaktion fann den apparat som monterats i hotellets
lobby innehålla sådant nyhetsvärde att den tillägnats ett eget reportage var ett
tecken i tiden.
Reportaget illustrerar hur fenomenet med bankärenden på andra platser än
på bankkontoret vid denna tidpunkt å ena sidan uppfattandes som ett nytt och
uppseendeväckande fenomen, men att det å andra sidan blivit så pass vanligt
att reportaget för läsaren antogs vara begripligt som en lustig episod. Oavsett
tolkning kan reportaget ses som ett exempel på hur handlingen och rummet
var ömsesidigt sammanflätade i varandra, det vill säga att förståelsen av en
särskild handling inte kan frikopplas från var den äger rum och vem som utför
den. När det inbördes förhållandet mellan rum, handling och utförande förändrades kunde dynamiken ge upphov till humor och överraskande skratt.
Hur den sociala verkligheten kommer till uttryck under en given tid är föremål för en kulturell produktionsprocess där människors materiella omgivning och medvetande dynamiskt samverkar. Vissa forskare menar dessutom
att vardagens materiella utformning är ett uttryck för särskilda sociala intressen och att den därför också kan ses som exempel på hur relationen mellan
människor är socialt organiserad (Østerberg, 1977:49). Broströms förvåning,
och kvällstidningens reportage tydliggör hur en bankomat i hotellobbyn rubbar föreställningen om hur den sociala verkligheten hänger samman. Att
kunna göra enklare bankärenden i hotellobbyn, på tågstationen och i köpcentret pekar på hur nya materiella former gör den sociala verkligheten begriplig
på nya sätt.

Från uthus till bank
I ett nummer av bankens personaltidning hittade jag ett fotografi (DB:1963/23/16). På det svartvita fotot syntes gårdsplanen för ett av Skandinaviska Bankens senaste kontor. Donsökontoret, ett kontor i Göteborgs skärgård, var bara
ett i raden av ett flertal kontorsöppningar i Göteborgsområdet, men som banken fann så speciellt att det tillägnats ett eget reportage i Din Bank. På bilden
sträckte sig de vita huskropparna med sina vindskivor, nakna inför vädrets
makter, upp över den karga bergssidan med oregelbundna avstånd. Boningshus med gistna fasader och redskapsbodar med hänglås gjorde synen pittoresk.
Bilden gjorde det möjligt att föreställa sig hur vinden rusade in bland bebyggelsen och vände på vindflöjlarna, hur den ivrigt ryckte i flaggstängernas linor
och hur vågorna slog mot bryggorna nere vid kajen och lät havet sprida sitt
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lugnande brus bland husen. Kontoret utgjorde ett oväntat inslag i västkustidyllen. Ändå hade banken ansträngt sig för att anpassa kontorets utseende efter
den ödmjuka skärgårdsbebyggelsen.
Några stenkast sydväst om Göteborg ligger ön Donsö, som vid 1960 års
folkräkning haft 1099 invånare, blottad inför det öppna havet och vädrets makter. Här öppnade banken 1963 ett nytt kontor. Ön var endast 97 hektar och
kontoret hade gångavstånd från alla delar av ön. Men att öppna ett nytt kontor
gjordes inte vind för våg. Kontorsetablering skulle föregås av noggrann prognostisering. Liksom ön och det beräknade marknadsunderlaget var kontoret
därför proportionerligt litet och inrymt i en liten röd byggnad på hamnplanens
allmänning. Signaturen E. Weström skrev i Din Bank om hur det gick till när
banken beslutade att installera sitt bankkontor på ön.
”Från planeringsarbetet med kontoret finns en trevlig episod som jag gärna
kommer ihåg, mest kanske för att det är ett exempel på hur då och då ett lustigt
hugskott kan vara fröet till ett både fint och överraskande resultat”, förklarade
Weström (DB:1963/2-3/16). Efter noggranna uträkningar och avvägningar rörande platsens förutsättningar så som industrins lokalisering, befolkningens
fördelning efter ålder och yrke, skattetaxeringar, konkurrens, inkomsternas
fördelning och näringslivets sammansättning hade banken fattat beslut om att
inrätta ett kontor på Donsö. Frågan var bara var på ön ett kontor skulle ha sin
mest strategiska placering (DB:1966/2/14).
”Vi var ute på Donsö för första gången för att söka skaffa oss en uppfattning
om lämpliga kontorslägen. Hela dagen snodde vi runt och tittade, pratade och
drack kaffe vänligt och entusiastiskt påhejade av förväntansfulla kommunalpampar”, berättade Weström. Han minns att resultatet trots kaffe och vänligt
bemötande hade varit mycket magert. Men att dåvarande chefen, direktör
Hansson, på väg tillbaka till hamnen och hemfärden plötsligt hade tystnat för
att intressera sig för ett äldre uthus, beläget på hamnplanen. ”Så sa han: ’Där,
gosse, i de’ uthuset skall banken ligga!’” återgav Weström. Uthuset, ett illa
medfaret lågt tvådelat skjul, med välavvägda proportioner svarade plötsligt
mot direktörens förväntningar. ”Gott’, sa jag, ’vi köper uthuset och gör om det
till bank’”, återgav Weström.
Den lokala handlaren Tyra sålde uthuset till banken och Donsöborna sålde
hamnplanens allmänning.60 Uthuset revs. Planmått och höjder anpassades till
bankens krav, men den tvådelade låga konstruktionen och det öppna läget på
hamnplanen fick vara kvar. Föreståndaren förkunnade att kontoret var det
första av sitt slag och förklarade att det som skilde kontoret på Donsö från
andra kontor var att det var det första kontoret med så kallad ”open floor”inredning. Möblemanget var öppet och luftigt, ljusinsläppet var stort och kontoret saknade den sedvanliga bankdisk som tidigare separerat bankmän från
besökare.

60

Om det rör sig om hela allmänningen eller bara en del förtäljer inte materialet.
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”Utöver en inbåsad kassa en helt öppen expedition”, förklarade direktören
och fortsatte: ”Här ute i skärgården lever man öppet och nära och ett ’open
floor’ system ansåg vi skulle kunna vara bankens sätt att ge till känna sin önskan att närma sig kunderna på deras eget sätt.” Kontorets öppenhet tycktes
finna korrespondens i ledningens syn på skärgårdsmiljöns utformning, den lokala befolkningens mentalitet och vanor. ”Själva tycker vi också att den nya
byggnaden smält väl ihop med den äldre bebyggelsen utan att ge avkall på
modern utformning”, förklarade Weström. ”Sedan vår nya bank försetts med
planteringar, stensättningar och ljugarbänkar tror vi att den har alla förutsättningar att bli en mötesplats för hela Donsö både före, under och efter kontorstid” (DB:1963/2-3/16).
Bankkontoret var ett rum som från tid till annan skiftat och bytt form. Inredningen i bankerna gick nämligen under nittonhundratalet igenom omfattande förändringar. Detta är bland annat synligt vid en betraktelse av hur den
uppsättning av föremål och inredningsdetaljer som tillsammans gett banksalen
form och med tiden har kommit att bytas ut. Det var denna förändring som
gjorde reportaget om kontorsöppningen på Donsö till en läsvärd nyhet. Beskrivningen av det nya kontoret stod i tyst kontrast till den gamla tidens bankkontor.
Bankens framtoning hade under århundradets tidigare decennier dominerats av eleganta träslag, hård och kall marmor, avskiljande skärmar och svårforcerade höga diskar. Färgerna hade varit mörka, och fram till femtiotalet
hade bankmännen suttit på höga justerbara snurrstolar och skrivit på pulpeter
som skapat en distans mellan kunden och bankmannen. Pelare och högt i tak
hade gett högtidliga, närmast sakrala intryck som fått besökare att känna sig
små och obetydliga i förhållande till bankmännens auktoritet och bankens
storslagenhet.
Donsökontoret, med dess öppna planlösning och ljusinsläpp, betecknade
därför ett skifte där bankerna börjat intressera sig för att göra banklokalerna
vänligare. Istället för att vara en särskild och exklusiv plats var de nya, mer
moderna kontoren tänkta att med hjälp av glada färger, textilier och konst
bjuda in besökare och få dem att känna sig välkomna och önskade. Det mörka,
kalla och hårda ansågs höra samman med det förgångna, stela och hopplöst
passerade och ställdes i tydlig kontrast till det nya, ljusa, varma och fria. Etnologen Lennart Börnfors skriver att ”möblerna fick mera hembetonad utformning och på bankdisken tog man bort de galler och glasskärmar som tidigare skilde bankmannen från kunden” (Börnfors, 1996:55). Inredningen blev
mer funktionell och otvungen. Öppenhet och få barriärer tonade ned högtidligheten i bankbesöket. Inredningsdetaljer och möblemang utformades för att
på bästa sätt underlätta mötet mellan banken och dess kunder.
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Utformningen av kontoret på Donsö speglade bankledningens egen analys
av socialt förhärskande värden. De öppnare och mindre tydligt avgränsade
mötena mellan bankman och allmänhet gav uttryck för en vilja att, som Börnfors formulerar det ”skapa god kontakt mellan tjänsteman och kund och få
bort den gamla stelheten i miljön ” (Börnfors, 1996:60). Just motståndet mot
stelhet och vanemässigt upprätthållande av sociala skillnader
var för tiden ett allt vanligare
ställningstagande bland en generation fyrtiotalister som revolterade mot föräldrarnas tramsiga
titlar och konventioner. Förändringarna i bankmiljön sammanföll med andra egalitära föresvävningar som den omtalade
”du-reformen”, uppmaningar till
att ”vara sig själv” och en allmän
informalisering av vardagens interaktioner med tjänstemän, där
ämbetsmannaroller tonats ner
och tagit mer otvungna former
(Frykman, 1988:30).
I kontrast till många äldre
kontor, med tydliga gränser mellan bankmän och kunder, belyser Donsökontoret en samtid där
folkhemmets ideal tränger in i
Hamnplanens nya bankkontor speglar sig i
vardagens materiella fundament. vattenytan (Foto: DB:1963/2-3/16).
Det illustrerar bankledningens
visioner om att göra kontoret till en naturlig del av löntagarens vardagsrum,
där den lokala befolkningen kan gå rätt in och känna sig som hemma. Istället
för imponerande marmorsalar med högt i tak och tydliga avgränsningar mellan kunden och banktjänstemannen bjuds löntagaren in i en byggnad som inte
väsentligt skiljer sig från den lokala bebyggelsen och där relationen mellan
tjänsteman och kund ter sig ömsesidig och jämlik. Den nya kontorsformen gör
det, som Börnfors uttrycker det, mer invecklat att ”hålla isär de olika intressen
som bankmän och kunder företräder” (Börnfors, 1996:61).

Att vara där kunden är
Bankkontorens omvandlingar under 1950- och 60-talen kunde också ses som
ett uttryck för de fördelningspolitiska förändringar som samhället genomgick.
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Folkhemmets förhållandevis progressiva fördelningspolitik och egalitära anspråk hade skapat ett incitament hos banken att ändra sin attityd till allmänheten och det växande kundunderlaget. För att tilltala en bredare allmänhet
var kontoren tvungna att byta skepnad. Donsökontoret var därför bara ett exempel på hur bankens sökande efter nya inlåningsmarknader gav upphov till
nya mötesformer. Samtidigt pågick ett frenetiskt arbete med att ”bredda bankens inlåning” genom nya kunder.
Ett viktigt steg för bankernas tillväxt var att överta administrationen kring
företagens löneutbetalningar. Konsulenter skickades regelbundet ut till företag och fabriker för att informera potentiella kunder om fördelarna med checklönekonto och att låta banken förvalta den intjänade lönen, med ränta på pengarna i gengäld. Banken spred ut sig geografiskt genom att köpa upp mark och
bygga kontor och runt om i landet tog bankkontoren plats som hushållens nya
ekonomiska förvaltningsenhet. De blev den materiella referenspunkten för
vardagens ekonomiska aktivitet, vilket illustrerar hur marknadens symboliska
ordning gradvis antog fysiska former (Feenberg, 1999:7).
Vad företagen beträffade var checklönekonton knappast någon svårsåld
service, och att ta över administrationen av företagens löneutbetalningar
kunde enkelt presenteras som en betydelsefull kostnadsbesparing. Owe Wenner vid centralkansliet skrev att nya kontor var viktiga i bankens marknadsstrategi.
Ett mått på privatpersonernas ökande betydelse för vår bank idag är att ca 60
% av vår inlåning kommer från hushållssparande. För ett tiotal år sedan var
förhållandet det omvända. Privatkundernas stora betydelse för dagens affärsbank ställer ökade krav på personlig service från vår sida. Ett viktigt led i en
sådan service utgör ett rikt förgrenat nät av riktigt lokaliserade kontor över hela
landet. Från egna och andra marknadsstudier vet vi, att det främst är närheten
till ett bankkontor som avgör valet av bank (DB:1966/2/13).

Bankerna mobiliserade sig och började öppna kontor varhelst det bedömdes
lönsamt för att minska avstånden och komma närmare de nyblivna kunderna.
I byar, industrisamhällen och bruksorter runt om i landet placerade bankerna
sina strategiska utposter. Mellan mitten av femtiotalet och sjuttiotalet rapporterade Din Bank regelbundet om kontorsöppningar och premiärer med stora
reportage runt om i landet. Boden, Luleå, Piteå, Boliden, Skelleftehamn, Täby,
Hallsberg, Köping, Mariestad, Åby, Södermalm och Bofors, listan hade tillsynes inget slut.
På större orter byggde banken stora imponerande kontor med rymliga lokaler och utrymmen för väntande kunder. Vinstkrav och ekonomisk rationalitet gjorde dock att kontoren blev tvungna att anpassas efter kundunderlaget. På mindre orter hittade därför bankerna på andra lösningar för att göra
bankverksamheten möjlig. På vissa orter klämdes bankfunktioner in på bibliotek och hos småhandlare. På andra i anslutning till post eller dagligvaruhandel.
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Det centrala var att banktjänsterna gjordes tillgängliga för den stadigt växande
skaran av banklönekunder runt om i landet.
Relationen mellan banken och näringslivet tog sig på vissa orter materiella
former. I ett reportage i Din Bank blir relationen möjlig att visualisera. På den
lilla orten Bromölla sträcker sig den bruna bankdisken av trä ända in i den
angränsande lokalen som till vardags inhyser ortens lokala biograf. Foajén har
denna dag 1966 fått sadlas om till banklokal och ackompanjerats med modern
bankinredning. Väggarna i den tillfälliga banklokalen täcks av sammetsröda
draperier. Biografens färgglada matinéaffischer samsas med bankens sobra
planscher med uppmaningar till sparsamhet och upplysningar om högre boränta. På så sätt lånar det tillfälliga kontoret sig som en utmärkt metafor för
hur banken övertog delar av företagens verksamhet och hur företagen sträckte
sig in i banken.
Bakgrunden till den nya kontorslösningen var att kontoret nyligen avsevärt
breddat sitt kundunderlag. Efter förhandlingar med de lokala Ifö-verken hade
bolaget tio år tidigare bestämt att låta banken förvalta lönerna för sina månadsavlönade anställda. Med tiden hade checklöneverksamheten vuxit och efter förhandlingar med bolaget och berörda fackföreningar hade steget nu tagits
fullt ut till att gälla verkets samtliga anställda, även de kollektivanställda.
Banken hade förberett sig för den kommande anstormning av nya checklönekunder som man förväntade sig med löneutbetalningar. På kontoret var man
förberedd. Kamrer Bengt Grönberg kommenterade att han inte var helt säker
på att marknadsföringen av checklön gått särskilt bra. Han var orolig att arbetarna hellre skulle komma till banken för att hämta ut större summor kontanter.
Det visade sig dock att farhågorna varit ogrundade. Många dök upp och visade
tillfredsställelse med det nya systemet (DB:1966/2/24).
När storbolagen anslöt sig växte checklöneverksamheten snabbt. Siffrorna
talade sitt tydliga språk. När vapentillverkaren AB Bofors, efter förhandlingar
med fackförbundet Metall, 1967 övergav den kontanta löneutbetalningen
övergick 3 000 av kommunens 6 000 timavlönade kollektivanställda till Skandinaviska Banken. Resten fick sina konton uppsatta hos Karlskoga-Degerfors
Sparbank. Övertagandet var lönsamt för både företagen och bankerna. SEbankens kontorsdirektör i Bofors, Hasse Thorin, kommenterade att det var ”en
nära hundraprocentig anslutning” som innebar en dryg fördubbling av lönernas del av omsättningen (DB:1967/2/38).61 Banken var därför tvungen att upprätta ett kontor som kunde hantera de nya kunderna. Den 18 maj 1967 öppnade
banken ett nytt kontor på en central plats med anslutning till Brukstorget i
Bofors. För att hantera den plötsliga anstormningen ”snabbutbildade” banken,
för premiärdagen, sju lokala hemmafruar för extra stöd vid premiäröppningen
och framtida avlöningsdagar.

61
Kontorets lönesumma steg från 93 till 205 miljoner, vilket 2015 motsvarades av ett värde på
1 813 349 126 SEK mätt med konsumentprisindex (Edvinsson & Söderberg, 2011).
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Bromöllakontorets bankdisk sträcker sig in i den angränsande biografen (Foto:
DB:1966/2/24).

Volymökningar och systemintegration
Bortsett från att synliggöra bankens övertagande av delar av företagens administrativa verksamhet illustrerade exemplen från Bofors och Bromölla också
något annat. Nämligen att administrationen, när banken väl tog över lönearbetarnas lönekonton, kom att växa lavinartat – så snabbt att bankens rådande
kapacitet inte räckte till, utan var tvungen att byggas ut.
Rolf Myrhage minns från sin tid som bankanställd på PK-banken att bankerna i början av sextiotalet tog ut en avgift från företagen för att finansiera
administrationen av lönekonton i samband med löneutbetalningar. I den hårda
konkurrensen började bankerna snart att bjuda under varandra. Myrhage förklarar: ”Man bjöd på avgifterna och plötsligt hade företagen kunnat avveckla
sin kassahantering av löner och de hade ingen kostnad kvar utan de skickade
bara ett band till banken och så tog banken på sig den här administrativa kostnaden” (Thodenius, 2008a:18).
Anslutningsgraden till det nya checklönesystemet var därför närmast total
och snart hade den lönearbetande allmänheten blivit ”inlåningskunder” hos
någon av de svenska bankerna. Allt fler företag började ansluta sig. I praktiken
innebar detta att all administration i fråga om löneutbetalning hädanefter blev
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bankens ansvarsområde. 1967 hade 700 000 svenska löntagare börjat få sin
lön utbetald med checkar från banken. När arbetsköparen flyttade löntagarnas
pengar till ett konto på banken fick löntagaren vända sig till banken i fråga om
de egna pengarna. Den del av företagens vinster som fördelats till den arbetande befolkningen kunde på detta vis åter komma bankerna till del. Men detta
skulle också visa sig få vissa oväntade följdverkningar för banken.
Bankmannen Ingemar Lundberg minns att bankerna som en följd av den
marknadskrigföring som pågick ”tog på sig mer än vad man egentligen rådde
med”. Flera minnesberättelser gör gällande att bankens vilja att bredda sitt
kundunderlag var något av en faustisk uppgörelse. Kampen om nya kunder
skulle få oväntade konsekvenser. Många av bankmännen berättar i en rad vittnesseminarier om ett allt mer betungande bankarbete. Gunnar Enroth, som
under sextiotalet jobbade med programmeraring och systemutveckling hos
Kreditbanken minns hur omställningen innebar att ”människor som aldrig tidigare hade satt sin fot i banken plötsligt [var] beroende av banker. För att ta
ut pengar för dagliga utgifter så var man tvungen att gå till banken för att ta ut
pengar eller, som man då samtidigt införde, använda checkar”.
De ovana bankkunderna var enligt Enroth ett problem. De använde sig
nämligen inte av bankens tjänster som det var tänkt. ”Handlade man en ask
cigaretter och skrev en check för 3,25, då började problemen för banken. […]
I andra generationens datorer som knappt orkade runt under natten för att vara
klara på morgonen och så drunknade man i transaktioner”, berättar han (Thodenius, 2008c:13f). Istället för att nöja sig med att gå till banken någon gång i
månaden, som banken hade beräknat, använde sig allmänheten av bankens
tjänster på oväntade sätt. Kunderna använde checkhäftet för att göra småinköp, vilket lavinartat ökade kontorens arbetsbelastning.
Personalstyrkan var för liten och den teknik som bankerna använde klarade
inte av de nya volymerna. Bankmannen Christer Malm minns hur han 1959
var verksam som tjänsteman i Västerås Sparbank, där ASEA och Svenska Metallverken var två stora företagskunder, och stod för en stor mängd löneutbetalningar. Han berättar att det när kunder började komma in på banken för att
ta ut ”fem kronor och tio kronor” blev uppenbart att situationen blivit ohållbar.
Det var manuell bokföring, ett oerhört stort arbete, det fanns inte datasystem
som hanterade det här. Jag har ett mycket starkt minne av en julhelg som jag
tillbringade på banken och sorterade kontokort, för när jag skulle ställa in kontokorten i valvet så välte vagnen och det gjorde att jag var tvungen att se till att
det var ordning och reda på de här kontokorten när banken öppnade efter julhelgen, så det var den julhelgen. Nåväl, här fanns ett behov av att verkligen
rationalisera verksamheten och därför så tycker jag att man skall se uttagsautomaternas koppling till sparbankernas utveckling på IT-området överhuvudtaget (Thodenius, 2008a:12).

Malm beskriver det växande administrativa arbetet som tidskrävande och slitsamt. Han berättar att bankmännen kom att ägna en stor del av sin arbetstid åt
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att utföra manuellt rutinarbete. Den forna glansen i bankmannayrket hade, som
en konsekvens av det ökade rutinarbetet tillsynes börjat mattas ut. Dessutom
ställde organisationen med lokalt utspridda kontor till med oväntade problem.
Kommunikationen mellan de olika kontoren var dålig och begränsade servicen. Ett av problemen med checkutbetalning var att kunderna var bundna
till sina lokala kontor.
Uttag, insättningar och andra ärenden kunde bara göras vid det kontor där
kunden hade sitt konto, vilket ställde till med besvär då människor, till skillnad
från kontorsdiskar och låsta bankvalv rörde på sig, besökte släktingar och åkte
på semester. Den viktigaste frågan var därför hur man skulle föra över pengar
mellan olika kontor och bankinstitut. Bankkonsulenten och systemutvecklaren
Ingemar Lundberg minns att det under sextio- och sjuttiotalen var transaktionsvolymerna som styrde bankens utveckling. Ett flertal banker etablerade
därför snart ett gemensamt system där checkar och andra papper kunde
skickas via reguljärpost och lösas in på olika kontor och banker. Det gemensamma systemet innebar dock också att mängden transaktioner och det repetitiva arbetet med manuell ärendehantering bara ökade.
Checkar som jag skrev och lämnade i en affär löstes in i icke-kontoförande
bank och samtidigt höll man på att drunkna i clearing. Skulle man bära alla
dessa checkar från bank ett till bank två till bank tretton. Det var en enorm
process att hantera alla dessa checkar som skulle bytas och clearas mellan
banksystemen (Thodenius, 2008a:13f).

När Ingemar Lundberg och andra bankmän blickar tillbaka är det det repetitiva
och tidsödande arbetet med checkar som står i fokus. Transaktioner som sedan
femtiotalet hade lagrats med hjälp av hålkortsmaskiner blev under sextiotalets
volymökningar ineffektiva. Minnesberättelsernas röster är i denna fråga påfallande samstämmiga, vilket kan tolkas som ett narrativt drag i linje med
samhällets kulturella logik. Det vill säga att blicken på det förflutna fokuserar
på det som var tufft och besvärligt. Att lyfta fram svårigheterna faller nämligen i linje med den större berättelsen om Sverige och framsteget. Det illustrerar dessutom bankledningens och det centrala kansliets vilja att lansera den
nya tekniken som ett hjälpmedel för såväl kunder som anställda. Det framställer den nya tekniken som lösningsorienterad.
”1967 så var det fortfarande så att den här höga transaktionsökningen bara
accelererade”, berättar Ingmar Lundberg. Minnesberättelserna är emellertid
inte det enda som talar för att värvningen av nya kunder innebar vissa oönskade konsekvenser. Vid sidan av berättelserna om krånglet och mödorna med
växande volymer kan förhållandena illustreras i siffror. Bland de åttio större
sparbankerna ökade antalet anställda mellan 1962 och 1967 från 3 500 till 6
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400. Under samma tid steg förvaltningskostnaderna från 114 till 257 miljoner
kronor.62
Siffrorna tillför ytterligare en dimension till varför bankmännen fokuserar
på tidens arbetsbelastning. Som vissa forskare noterat leder utlokaliseringar
och geografiskt utbredda organisationer ofta till ökade transaktionskostnader
(Forssell & Westerberg, 2014:216). Checkar skickades nämligen mellan banker och kontor via reguljär post, vilket gjorde transaktionerna dyra. Att överta
företagens löneutbetalningar och etablera sig nationellt gjorde hanteringen av
transaktioner och andra administrativa sysslor kostsam. Tillströmningen av
kunder och de växande transaktionsvolymerna var alltså inte bara ett administrativt utan även ett ekonomiskt dilemma. Inte minst med tanke på att expansionen skedde under en tid då lönerna i arbetslivet stadigt ökade. Så också
inom den egna banken.
Det dröjde därför inte länge innan bankernas ledningsgrupper sneglade mot
nya tekniska lösningar för att effektivisera sina överföringar och göra transaktionerna mer kostnadseffektiva. Att använda sig av maskiner för att ”förbilliga” arbetet var nämligen ett väl beprövat grepp. Så tidigt som 1961 hade
Svensk sparbankstidskrift argumenterat: ”Fram för automation”, som en lösning på såväl kostsamma bokföringsprocesser som personalrekryteringsproblem63 (SBT, 1961:250f). Gradvis ersattes arbetsmoment och praktiker med
nya elektroniska datalösningar där bankkontoren delade information elektroniskt. Systemutvecklaren Gunnar Enroth förklarar:
Man skickar inte runt papper längre, man samlar dem, man trunkerar dem. Man
skickar bara elektronisk information om värden. Det byggde helt enkelt på,
[…] att vi via Bankgirocentralen som clearingpunkt, kunde skicka band med
främmande bankers checkar, sortera om dem och leverera ut dem (Thodenius,
2008b:20).

Den fysiska papperschecken kunde ligga kvar på det lokala kontoret. Istället
för att skicka checkar mellan kontoren skickade bankkontoren elektronisk data
om överföringar och betalningar i ett integrerat elektroniskt datanät. Uppgifter
om enskilda ärenden, transaktioner och kontoinnehavare kunde snabbt delas
elektroniskt, utan att några dokument behöver skickas fram och tillbaka. ”Det
var grunden till hela gireringssystemet, dokumentslös clearing, ’truncation’,
som man säger i engelsktalande länder”, förklarar Ingemar Lundberg (Thodenius, 2008b:13f).
Kjell Hagelberg, chef för utvecklingen av den elektroniska databehandlingen och verksam vid centralkansliet hos Skandinaviska Banken förklarade
62

Mätt med konsumentprisindex motsvarade 114 mkr år 1962 att man kunde köpa lika mycket
varor och tjänster som 1248934574 SEK år 2015. Motsvarande jämförelse 1967 visar att 257
mkr år 1967 hade samma värde som 2273320611 SEK år 2015 (Edvinsson & Söderberg,
2011).
63
Arbetsmarknaden såg på sextiotalet annorlunda ut än idag. Sysselsättningsgraden var mycket
hög.
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hur allt mer av bankens arbete kontinuerligt omsattes till det elektroniska
transaktionssystemet. Elektronisk databehandling var dock bara ett steg på
vägen. Vad man på allvar siktade in sig på var vad som med facktermer kallades för ”online”, det vill säga direktkoppling via telefonledning till bankens
centrala datamaskin. Han förklarade att ”kassörens kvittensmaskin [i ett framtida datasystem skulle] stå i direkt förbindelse med centralkontorets datamaskin genom en ständigt uppkopplad telefonlinje”. Poängen var att den information som kontorens kassörer registrerade när de betjänade sina kunder genast
matades in och sparades hos datamaskinen som i sin tur samtidigt kunde nås
från andra kontor. Hagelberg förklarade att:
Om någon annan kassör bråkdelen av en sekund senare registrerar ett uttag på
samma konto signaleras eventuellt bristande täckning till kassören, innan utbetalning hunnit ske. På liknande sätt – genom att använda skrivmaskin eller
TV-skärm kopplad till den centrala datamaskinen – kan en kontorsföreståndare
fråga om en kunds engagemang och inlåningskonton och få omedelbart svar
som underlag för kreditbedömning (DB:1968/1/13).

Detta, menade han, eftersom registreringar kunde göras med direktuppkoppling till datamaskinen, skulle innebära att banken snart kunde upprätta uttagsautomater ”för enklare utbetalningar under expeditionstid men också för
smärre uttag när banken är stängd”. Systemet lade grunden för, som bankmannen Christer Malm formulerar det, ”nya förutsättningar i en ny automat” och
”lösningar i termer av självbetjäning” (Thodenius, 2008a:13).

Här börjar det integrerade dataflödet. Kassören registrerar kontohändelsen i maskinen och informationen delas i hela det elektroniska nätverket (Foto: Din Bank).
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Automaten sprids
Jakten på checklönekunder hade varit ”en av de större drivkrafterna” till att
göra löntagarnas pengar tillgängliga och tjänsteautomationen blev ett medel
för banken att hantera de växande volymerna utan onödigt papperskrångel och
växande lönekostnader (Thodenius, 2008a:18). 1968 hade automaten blivit ett
faktum. I ett reportage i Sydsvenska Dagbladet kunde Malmöbanken Oxie
Sparbanks VD C. E. Bergenfelt stoltsera med sin nya och effektiva ”onlinekopplade” maskin. ”Samtidigt med ökad kapacitet räknar vi med en minskning av personalen med fem man genom naturlig avgång”, förklarade direktören (SDS:1968-5-7). Sören Ingerdal, som under början av sextiotalet jobbade som tekniker hos Sparbanken, berättar:
Det som hände när kunden hade ett lönekonto, det var att man gick in på banken, antingen med en check i handen eller man skrev ett allegat för att ta ut
sina pengar, […] det var ju larvigt, varför skulle man byta papper mot papper
och med uttagskortet som kom i första Minuten-generationen, så kunde man
som kund gå direkt till en automat och få sina sedlar direkt i handen. Utan att
gå in och belasta någon kassör eller annat (Thodenius, 2008a:34).

Uttagsautomater hade sedan 1967 funnits runt om i landet. Men användandet
och spridningen av kontokort hade varit begränsad. Anledningen till detta var
att off-lineautomater inte kunde registrera kontohändelser i realtid. Konton
kunde därför övertrasseras. Bankerna hade försökt komma runt detta problem
med att sätta en övre spärr på 500 kronor per konto och dag. Men spärren var
knuten till den specifika uttagsautomaten, varför det i takt med maskinens
spridning var möjligt att åka mellan olika bankomater och ta ut pengar. Ett
flertal incidenter hade under uttagsautomaternas första år skett, där bedragare
åkt landet runt och tagit ut pengar från ett och samma konto.
Oxie Sparbanks lansering av den online-kopplade uttagsautomaten 1968
kunde därför betraktas som det inofficiella startskottet för uttagssystemets
spridning över landet. När automaterna kopplades upp mot ett centralt datanät
väntade bankernas ledningar att många av de restriktioner som bankerna upprättat runt vem som kunde betros med kontokort skulle kunna hävas. VD:n
Bergenfelt meddelade att han, om allting gick enligt planen, avsåg att i samband med årsskiftet göra den tillgänglig för alla kunder som fyllde bankens
kvalifikationer. Björn Lindström som var anställd hos tillverkaren Spadab berättar:
Med online-tekniken fanns förutsättningar att sprida korten i större skala.
Saldokontrollen skulle i princip omöjliggöra missbruk så sparbankernas målsättning var helt klart att styra över transaktionsvolymer från manuella kassor
till automater (Thodenius, 2008a:22).
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Information om transaktioner och kontohändelser kunde med online-tekniken
registreras i realtid. En röd respektive grön lampa signalerade omedelbart kontoinnehavaren om det fanns tillräckligt med pengar på kontot och uttagsförsök
kunde genast kontrolleras gentemot saldot på kontot. Bergenfelt meddelade
att samtliga kunder inom ett halvår skulle tilldelas sitt eget kontokort och personliga kod (SDS:1968-5-7).
När väl det integrerade online-systemet fanns på plats kunde uttag ske oberoende av ort eller kontor. Thomas Glück, som jobbat som datachef inom
Skandinaviska Banken, menar att det svenska banksystemet var på detta sätt
unikt. I andra delar av världen hade de hårda konkurrensförhållandena bankerna emellan inneburit att liknande gemensamma projekt varit svåra att genomföra. Den infrastruktur som de svenska bankerna byggde upp gjorde det
”möjligt för alla kunder att gå in i alla bankers kontor och i alla bankers automater”. Sammanhängande system gjorde det lättare för banker att etablera
nära relationer och göra banken till en vardaglig institution. ”Man hade automater tillgängliga runt varje bankhörn”, förklarar han och poängterar att ”accessen till hela systemet, från alla kunder till alla bankers automater” tidigt
växte sig stark (Thodenius, 2008a:29).
”Sparbanker sprider sin sedelautomat”, rapporterade Dagens Nyheter i september 1969. På ett tjugotal platser runt om i landet monterade Sparbankerna
in sina uttagsautomater. Planen var att etablera en så kallad ”rikstjänst” där
”uttag kan ske på samtliga sparbankskontor i landet oberoende i vilken bank
kunden har sitt konto”. Tidningen meddelade dessutom att ”ett avtal utformas
också för att medge automatuttag i de nordiska grannländerna” (DN:1969-92). Att automater kunde kopplas samman i en gemensam krets med bankens
centralt lokaliserade dator innebar en ökad spridning. Sakta men säkert började uttagsautomaten ta plats bland alla de ting som hörde vardagen till
(Exp:1974-12-8; DN:1975-8-4).64

Abstrakta relationer
Att göra bankens verksamhet till en naturlig del i löntagarnas vardagsliv innebar emellertid inte nödvändigtvis en närmare relation. Åtkomst och tillgänglighet tycks istället ha omformulerat relationen mellan människor och deras
lokala kontor enligt avgränsade roller. I fråga om kontakten med banken var
inte längre enskilda kontor avgörande. Omvänt hade också lönekontokunden
upphört att vara en konkret person och uppgått i det ”kundunderlag” som försåg banken med inlåning. Att ärenden hos banken gjordes oberoende av det
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Samarbete mellan Föreningsbanken, Götabanken, Handelsbanken, Jämtlands Folkbank, PKbanken, Skandinaviska Enskilda Banken, Skaraborgsbanken, Sundsvallsbanken, Uplandsbanken, Wermlandsbanken och Östgötabanken.
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enskilda lokalkontor som format kundens tidigare erfarenhet av banken innebar att banken som aktör och plats friställdes från den direkta kontorserfarenheten. Istället blev banken, eller ”banksystemet”, en mental hållpunkt som betecknade en uppsättning ekonomiska praktiker och transaktioner. Relationen
avpersonifierades och organiserades kring tydligt specificerade transaktioner
och ärenden.
Av denna anledning blev uttagsautomaten heller inte någon självklar succé
hos allmänheten. I artiklar från dags- och kvällspress var det långt ifrån alla
löntagare som såg en befrielse i uttagsautomaten. Vissa banklönekunder, som
nyligen anslutit sig till banken, berättade hur de upplevde övergången till maskinen som en förolämpning. En av dessa var ”Leif Andersson” som beskrev
den förnedring han upplevde när han styvmoderligt tvingades att handskas
med banken genom en maskin som monterats i väggen.
Som vi behandlar de små blir vi själva behandlade. De minsta kanske är hönsen
i sina minimala burar. Kan mänskligheten sjunka djupare i förnedring än när
man bygger dessa hönsfabriker? Varav en är tilltänkt mitt i Vättern på den underbart vackra pärlan Visingsö som besöks av miljontals turister varje år. Om
hönan trycker på en knapp så kommer det fram lite vatten. Men allt fler mänskliga närkontakter håller också på att bytas ut mot knapptryckningar. Om vi
trycker på en knapp på baren blir det köttbullar och när bilen skall tankas är
det att stoppa i tior, trycka på knappen och så får vi några droppar.
Det allra senaste är datastyrd bankservice. Reklamen som manipulerar oss
talar om att lyckan är att få ett bankomatkort av banken. Det går så fort att få
ut hundralappar. En enda minut – På Minuten. Som om det var minuter vi saknade. Det är väl viktigare att man får ett personligt bemötande i stället. Men
man vill till varje pris få kunderna att gilla ytterligare en form av kontaktlöshet.
Men glöm för allt i världen inte bort att bankens motiv är helt andra än att ge
folk service. Det främsta är naturligtvis att man ser chansen att dra ner på personalen.
Trots att det i dessa dagar går 40 000 ungdomar arbetslösa i vårt land satsar
banken hellre miljontals kronor på dataautomater importerade från USA och
gynnar den industrin i stället. På det viset slipper de ”onödigt spring” av folk
som bara vill ta ut pengar och inte är något att tjäna på. Det gäller att ägna så
mycket mer tid åt de kunder som bedöms viktigare och har stora kapital att
sätta in. Storfinansen måste som alltid ges företräde och då känns det som en
utmärkt idé att låta vanliga löntagare stå på gatan i snö och rusk och trycka in
knappar. Men inte nog med detta. Nu skall vi t o m få betala avgifter för att få
ut lönen i ett checksystem som arbetsgivarna och banken gemensamt hittat på
över huvudet på LO (AB:1978-12-26).

Andersson drog paralleller mellan vardagens organisation och behandlingen
av matproducerande djur i burar. Tekniken var jämförelsens utgångspunkt och
han använde höns och burar för att ringa in den känsla av förnedring som infann sig när han istället för att få prata med en bankman förpassades till att
trycka på automatens knappar. Känslan speglade en för tiden mer allmän
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rädsla att tekniken skulle ge upphov till ett ”knapptryckarsamhälle”, där människan gjorts till en passiv mottagare, styrd av impulser och administrerad av
materiella kontrollmekanismer.
Här får vi syn på hur tekniken gav materiell form åt den förtingligade relationen mellan kunden och bankmannen. Insändaren illustrerar den insikt om
tillvarons villkor som Andersson fick när han tvingades att använda maskinen.
Tjänsteautomationen gjorde honom nämligen medveten om sig själv som ett
medel för bankens ekonomiska intressen. Detta gav upphov till en känsla av
främlingskap inför det avhumaniserade utbyte som han av nödvändighet
tvingats acceptera. Förnärmad över att banken reducerat honom till ett manövrerbart ting skrev Andersson en insändare. Men han var inte ensam. Journalisten och författaren Åke Cato skrev i Aftonbladet en krönika där den problematiska sociala relationen var utgångspunkten:
Sen löntagaren blev checklöntagare har han bara utsatts för trakasserier från
bankhåll. Straffavgifter, legitimationstvång och andra bestämmelser har haglat
över honom. Löntagaren tycker detta är lite konstigt eftersom han aldrig någonsin bett om checklön…
– Du, sa en dag löntagarens löntagarkompis till löntagaren, varför skaffar
du dej inte bankomatkort?
– Bankomat?
– Javisst, ett litet blåvitt kort som du sticker in i bankomaten.
– Jaharu, sa löntagaren.
– Och sen slår du en viss kod.
– En kod?
– Och sen kan du ta ut femhundra pistoler i bankomaten precis när du vill.
– Jaharu.
– Fast bara en gång om dan.
– Jaså?
– Jo men det räcker. Och du, det fina är att bankomatuttagen inte räknas in
bland de där sju som du högst får göra i månaden. Fint va?
– Jättehyggligt.
– Och det kostar dig inte en rävis.
– Tänk, sa löntagaren, det kostar mej inte ett rävis att få ut mina egna surt
förvärvade stålar.
– Nu ska du inte vara ironisk, sa löntagarkompisen, gå nu och fyll i en blankett så får du ett sånt där fint blåvitt kort.
– Jahapp, sa löntagaren. Han gick in på sin bank och fyllde i en blankett och
den snälla bankfröken tog blanketten och försvann. Efter en stund kom hon
tillbaka.
– Grattis löntagaren! Sa hon. Det gick vägen. Nu började en lycklig tid för
löntagaren. Varje gång han behövde flis gick han till sin lilla bankomatlucka
och stack in sitt kort. Vänliga lampor blinkade, dörrar öppnades automatiskt,
det surrade och burrade i apparaten och ut kom den ena ovikta hundringen efter
den andra, precis så många som löntagaren beställt. Löntagaren tyckte nästan
att han hade fått en liten kompis i bankomaten, en som gav honom pengar närhelst han behövde.
Så kom lille julafton som det året inträffade på en lördag. Löntagaren traskade till sin bankomatkompis för att få ut lite stålar att ha i pluskan över helgen.
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Han tryckte in sin kod när lampan vid ”slå kod” lyste. Nu skulle lampan vid
”Tag sedel” lysa men det gjorde den inte. I stället lyste lampan vid ”Slå ny
kod”.
Jodå, det var så rätt så. Han slog in koden igen. Nu började en massa konstiga lampor lysa, lampor som löntagaren aldrig förr sett. Svetten bröt fram på
hans panna, han slog och slog men inga pengar kom. Till slut lyste bara en liten
bister lampa som det stod ”Stäng dörr” på. Löntagaren stängde och väntade på
att kortet skulle komma tillbaka ut genom springan som det alltid gjort. Men
det kom inte något kort. Istället lyste en lampa på bankomatens utsida. Kortet,
stod det, var behållet av banken. Löntagare, stod det skulle kontakta banken.
Löntagaren kände på bankdörren men den var stängd och skulle inte öppnas
igen förrän tredjedag jul. Om fyra dar! Med hängande huvud och tom pluska
gick löntagaren hem till de sina och firade en jul i armod.
Tredjedag jul ringde han banken.
– Jaha, sa bankfarbrorn, kortet är makulerat.
– Makulerat? Sa löntagaren, ty han visste att han hade slagit rätt.
– Jodå, sa bankfarbrorn, annars hade inte bankomaten mackat ditt kort. Men
du kan söka nytt.
– Men jag har ju gjort rätt! Sa löntagaren med gråten i halsen. Jag har följt
instruktionerna till punkt och pricka!
– Du tror väl inte att bankomaten kan göra fel? Sa bankfarbrorn förorättad.
Det var då fan for i löntagaren.
– Jo du gubbe, sa han, det är jämnt vad jag tror det. Och jag tänker inte söka
nåt nytt kort.
– Inte? Sa bankfarbrorn häpet.
– Nähäpp, sa löntagaren. För nu är jag så innerligt trött på era trakasserier
och förolämpningar så nu kan ni få stå där med era gamla bankomater så
mycket ni gitter. Och så slängde han på luren.
Senare på dan gick han in till sin lilla snälla bankfröken och skrev ut en
check på hela det belopp som stod på lönebeskedet och sen gick han hem och
stoppade alla pengarna nederst under kalsingarna i sin byrålåda. Och varje
gång han behövde pengar i fortsättningen öppnade han bara sin byrålåda och
lyfte på kalsipperna och tog så mycket han ville ha (AB:1978-12-28).

I likhet med Anderssons upplevelser pekade Catos krönika på den avhumanisering som han upplevde att automationen bar med sig. Han undvek aktivt att
använda begreppet kund. Istället antydde rörelsen från ”löntagare” till ”checklöntagare” att de sociala relationer runt vilka vardagen var organiserad var föremål för en historisk process som med uttagsautomaten nådde ett nytt stadium. Då kundbegreppet antydde en grad av frivillighet och jämlikt utbyte
tycktes Catos val av ordet ”löntagare” markera ett motstånd mot att inordnas
i bankens marknadslogik.
Uttagsautomaten blev i det ljuset symbolen för en intressekonflikt. Den visade att den sociala relationen mellan människor inte bara antog skepnaden av
relationen mellan abstrakta roller, utan att tekniken materialiserade de handlingar som underhöll dessa relationer. I Catos redogörelse ställdes bankmannen och ”den snälla bankfröken” i kontrast till den hårda och kalla räknemaskinen för att förmedla budskapet om hur människan hade utelämnats till maskinens beräknande auktoritet. Maskinen kunde nämligen inte göra fel, ansåg
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bankmannen, som förbisåg den sociala motsättningen och antydde att löntagarens problem var dennes eget fel. Resultatet blev att apparatens ofelbarhet
framställde de särintressen som organiserat apparaten som naturliga och självklara. Automaten blev i det hänseendet ett verktyg för bankens strävan att bestämma utbytets villkor. Teknologin hade med andra ord blivit farkost för
marknadens logik och försett relationen mellan kund och bank med en materiell ankarplats. Det sociala framstod som en teknisk fråga.

En lagom undangömd nationell myndighet
Jag vill nu guida läsaren vidare och belysa den materiella och historiska process som inom Försäkringskassan ledde till tjänsteautomation. Som vi ska se
så är det också i det material som behandlar myndighetens förändringsprocess
möjligt att se hur den materiella världen säger något om sin tid och sitt sociala
sammanhang. Man kan också i kassans fall och i enlighet med STS-gurun
Langdon Winner hävda att den materiella form som myndigheten tagit ”haft
politik” (Winner, 1980).65 Under 2012 och 2013 gjorde jag en rad slumpmässiga besök vid Försäkringskassans olika servicekontor runt om i Sverige. Ett
av alla dessa kontor ligger i Umeå, och såhär kunde det beskrivas:
Umeåkontoret ligger på Sveagatan 12, en adress på promenadavstånd,
några hundra meter från centrum och lika nära Umeå busstation. Tillräckligt
nära för att vara lättillgängligt och tillräckligt avsides för att inte beblandas
och konkurrera om utrymme med stadens butiker och stimmiga affärsliv.
Granne med en pantbank delar myndigheten lokal med både Skatteverket och
Pensionsmyndigheten i en 90-talsbyggnad om tre våningar i gult tegel. De två
övre våningarna förefaller vara privata bostäder och längs byggnadens långsida finns några skyltfönster genom vilka förbipasserande har god insyn till
kontoret. Ovanför fönstren hänger skyltar som visar myndigheternas logotyper. Vid sidan av entrén står en björk som vid tiden för mitt besök sedan länge
har tappat löven för vintern. Den sand som kommunen lagt ut för att förhindra
halkolyckor och underlätta framkomligheten längs stadens gator har blandat
sig med snöslasket. På gatan utanför den långa fasaden tittar asfalten fram och
varje gång en bil passerar skvätter vattnet upp över trottoaren.
Inifrån kontoret lyser skenet från en lysrörsbelysning. De ljusa väggarna
ger ett lättsamt intryck. Ett antal gröna, stora krukväxter har placerats ut i lokalen som för att skapa en välkomnande atmosfär. Någon rör sig där inne. En
kvinna i 40-årsåldern, med ett plastkort hängande runt halsen, kilar fram över
den ljuddämpande heltäckningsmattan med en bunt papper i famnen. Ett antal
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STS står för Science, Technology and Society, men omtalas också som ”science and technology studies” och är en forskningsinriktning där teknik och vetenskap studeras i ljuset av sociala, kulturella och politiska processer.
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människor sitter utspridda i servicekontorets soffor och väntar. Bara ett stenkast bort hetsar människor fram och tillbaka mellan butiker, lunchmöten och
sina arbetsplatser, men här, lite avsides passerar tiden långsammare. Sammantaget är det en anspråkslös och aningen färglös erfarenhet som präglar förnimmelsen av denna välfärdsinstitution.
Myndighetsbesök är en särskild form av erfarenhet, med en egen materiell
tematik. Mina besök vid olika kontor var förvisso unika erfarenheter, men de
uppvisade sinsemellan också många gemensamma drag. Snarlika observationer kunde nämligen göras lite varstans runt om i landet, vilket gjorde att
sinnebilden och förnimmelsen av den svenska välfärdens olika grundpelare
tedde sig tämligen likartade vart jag kom.
Frigjorda från tradition och onödiga utsmyckningar som påminde om
ståndssamhällets storslagna rådhusarkitektur speglade arkitekturen anspråkslöshet och demokratiska ideal. Svenska myndighetsbyggnader var byggda för
sin funktion. Kostnadseffektivt material som betong och tegel speglade statens
roll att ansvarsfullt förvalta landets tillgångar. Räta linjer och dämpade färger
bidrog jämte den diskreta placeringen till intrycket att myndigheten utgjorde
ett varaktigt och stabilt samhälleligt bakgrundsfenomen. Runt om i landets
kommuner låg myndighetens kontor på förhållandevis bekväma avstånd från
andra centrala samhällsfunktioner och kollektivtrafiklösningar. Nära, men
ändå inte alltför centralt vittnade kontoren om ett och samma samhälleliga
konsensus, att service ska vara lättillgänglig och lika, var man än bor. De gav
uttryck för synen på myndighetens roll som en samhällelig infrastruktur. Alltid nära till hands, men anspråkslöst dold i stadsbilden. Sett i det ljuset speglade kontorens plats och utformning en lång, social och välfärdspolitisk process.
Kontoret i Umeå hade sedan 2007 varit en del i en satsning att etablera ett
nytt kontorsnät. I det nya kontorsnätet var det servicekontoren som skulle utgöra själva stommen för mötet mellan myndigheten och den försäkrade. De
tre myndigheternas samverkan i frågor om lokaler och personal var resultatet
av ett ”allt mer påtagligt tryck mot ökad effektivitet” och de besparingskrav
som landets politiska ledning lagt på verksamheterna. Att slå samman sin egen
verksamhet med Skatteverket och Pensionsmyndigheten och etablera en ny
standard för mötet mellan medborgare och myndighet förväntades generera
stordriftsfördelar, och tillsammans med kundernas ”krav på tillgänglighet”
förutsatte de nya villkoren nya sätt att organisera verksamheten
(DS:2008/10/4).

Omvandlingar, breddad försäkring och teknik
De sätt på vilka myndighetens relation till medborgaren har tagit sig materiella
uttryck bygger på en lång historia av strategiska sammanslagningar, omstruk104

tureringar, breddningar av försäkringens täckningsområden, tekniska lösningar och politiska beslut som ömsesidigt inverkat på varandra. Tilltagande
volymer, inkorporeringar och utbyggnad av välfärdens institutioner har gradvis resulterat i växande förvaltningsenheter och förändrade organisationsformer (Fernlund, 1988:83).
Den svenska Försäkringskassan växte fram ur en folkrörelsetradition. Den
uppstod ur 1870-talets informella sjukkassor och växte sig sedan allt större
och mer omfattande. De första sjukkassorna var spontana, men ofta små grupperingar med upp till 100 medlemmar som gått samman för att hjälpas åt för
att förhindra utslagning vid sjukdom eller annan olycka. I samband med
industrialisering och att allt fler arbetare började gå samman kunde kassorna
gradvis växa sig större. Många av de lokala sjukkassorna började slå samman
sina resurser, vilket innebar att kassorna gradvis kunde börja hålla sig med
förtroendevald personal som administrerade de gemensamma tillgångarna.
Men medlemmarna beslutade själva om försäkringens angelägenheter.
I takt med att kassorna växte sig större och förändringar i synen på behovet
av en socialpolitik fattade regeringen 1910 beslut om att staten skulle hjälpa
till och stötta sjukkassorna. Stödet innebar att kassor med över 100 medlemmar i gengäld mot att de följde vissa regler kunde ansöka om vissa statsbidrag.
Man inrättade därför också en tillsynsmyndighet med ansvar att granska kassornas verksamheter. Efter flera utredningar och påtryckningar från sjukkasserörelsen kom 1931 en ny lag om så kallade ”erkända kassor”, varefter ett
nytt sjukkassesystem byggdes upp. Det nya systemet av kassor delades upp
mellan så kallade ”centralsjukkassor” och ”lokalsjukkassor.” De centrala kassorna skulle fungera som ett samlingsorgan för de lokala. Varje landsting fick
sin centralkassa och kommuner en lokalkassa. I den nya organisationen skulle
medlemmarna utse så kallade ombudsmöten som i sin tur valde kassans styrelse. Styrelsen hade därefter uppgiften att följa tillsynsmyndighetens uppmaningar och direktiv.
Den gradvisa utbyggnaden av socialförsäkringen innebar allt större uppsamlingsoråden och administrativa volymer. Det socialdemokratiska maktövertagandet 1932, med Per-Albin Hansson i spetsen och Tage Erlander som
efterföljare, innebar stora satsningar på välfärden och en kraftig utbyggnad av
socialförsäkringen. Mot mitten av femtiotalet, i samband med en ny lag om
allmän sjukförsäkring, som skulle omfatta hela befolkningen, blev medlemskap i sjukkassorna obligatoriskt. Beslutsfattandet i de nya kassorna togs därför omhand av landsting och kommuner som utsåg ombudsförsamlingen.
Framför att vara en medlemsfråga blev frågor om sjukförsäkring därför ett
spörsmål om medborgarskap (Göranzon, 1979).
Åren efter införandet av den allmänna försäkringen fortsätter utbyggnaden
av försäkringssystemet. Allmän tilläggspension, folkpension och olycksfallsförsäkring innebar en utbyggnad av verksamheten från sjukkassor till en bred
samling av försäkringsformer avsedda att täcka hela befolkningens sociala
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trygghetsbehov. Det gamla Kommerskollegiet, som dittills fungerat som tillsynsmyndighet, ersattes av Riksförsäkringsverket som fick till ansvar att fördela anslag till de lokala kassorna och att ge direktiv för administrationen av
socialförsäkringen runt om i landet. Bland de anställda vid sjukkassorna fanns
dock en misstro mot reformen. Man menade att den lokala förankringen och
medlemmarnas inflytande försvann.
”Den allmänna försäkringens område har vuxit kraftigt de senaste årtiondena. Nya områden har gradvis lagts till. […] Den nuvarande organisationen
kommer snart att bli otillräcklig för att hantera de ökande datamängderna”,
skriver Försäkringsanställdas förbund i en skrift om myndighetens tekniska
utveckling (Göranzon, 1979:14). Utbyggnaden till en allmän försäkring innebar nämligen kraftiga omställningar för kassornas verksamhet (se t.ex Melander, 2012:181ff). Bland annat i frågan om den administrativa belastningen.
Ann-Marie Stranne, som mellan åren 1926 och 1977 arbetade i Stockholmskassan, beskrev omställningen till allmän försäkring så här:
Jag upplevde det som oerhört jobbigt. Plötsligt blev hela svenska folket ”medlemmar” i sjukkassan. Jobbet skulle ju läggas upp efter den nya situationen.
Det blev praktiskt taget nytt allting, nya lagstiftningar, nya arbetsrutiner och
vilsna och illa informerade ”medlemmar”. Vi hade långa köer utanför på gatan.
Människor som ville fråga, människor som ville sjukanmäla sig och människor
som ville ha sin sjukpenning (Göranzon, 1979:25).

Reformen fick till följd att arbetsmängden översteg kassornas kapacitet och
möjlighet att anställa ny personal, och allt eftersom den allmänna försäkringens täckningsområde växte började arbetsvolymerna inom verksamheten att
stiga. Skapandet av en allmän försäkring var bara ett steg av många som medförde kraftiga volymökningar inom administrationen. Utvidgning av försäkringen till att gälla folkpension och olycksfallsförsäkring förutsatte nya administrationstekniska lösningar. En av dessa var att precis som hos banken låta
den nya datatekniken ta över rutinuppgifter och uträkningar.
Mot slutet av sextiotalet och under sjuttiotalet började kassorna använda
sig av olika datasystem för att hantera de växande informationsmängderna och
administrationsuppgifterna. Efter en omfattande utredning med namnet Rationaliseringen av den allmänna försäkringen upprättade myndigheten ett gemensamt dataregister för alla försäkringskassor. Avsikten var att låta delar av
den allmänna försäkringen administreras med hjälp av ett datasystem uppbyggt kring den centrala datoranläggning som Riksförsäkringsverket förlagt
hos sin tekniska byrå i Sundsvall (Peralta Prieto, 2008). De lokala kassorna
skulle ställas i direkt förbindelse med centraldatorn och kunna nås från dataterminaler utplacerade på kassornas kontor via telenätet.
Teknikutvecklingen möjliggjorde också en ny organisationsform. Data och
uträkningar som förvarades eller utfördes centralt kunde göras tillgängliga för
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mindre anläggningar runt om i landet. Istället för egna uträkningar och beställningar av kontrolluppgifter gjorda via post eller telefon på de lokala kontoren
kunde lokala handläggare genast konsultera centraldatorn. Handläggning av
de försäkrades lokala ärenden blev beroende av information och uträkningar
som utfördes centralt av förprogrammerade maskiner.
Den automatiska databehandlingen medförde ”formaliserade rutiner” och
en service skräddarsydd för genomsnittssvensken. I det hänseendet innebar
datatekniken också en standardisering som kraftigt beskar utrymmet att från
lokalt håll fatta egna beslut. Rutiner kring beslutsfattandet blev något som utformades centralt men som i kontakten med människor skedde lokalt, vilket
inte minst uppmärksammades av personalen, som sällan kom i kontakt med
några genomsnittsmänniskor utan med enskilda personer. ”Det är alldeles uppenbart att om det hela ska bli mekaniserat så släpps ju den personliga kontakten”, förklarade Frank Eriksson, aktiv inom Försäkringskasserörelsen (Göranzon, 1979:30).
På detta kortfattade vis kan man i stora drag konstatera hur Försäkringskassans verksamhet under lång tid präglats av såväl politiska reformer, växande
försäkringsområden och ny teknik. Vi ska nu, i de följande avsnitten, titta lite
närmare på de år som förelåg lanseringen av de digitala tjänster som myndigheten avsett för självbetjäning.

Förstatligandet
2005 stod det klart att Försäkringskassan skulle bli en statlig myndighet. Ett
av de viktigaste skälen för att slå samman de tjugoen länsförsäkringskassorna
till en nationell myndighet hade varit att ”förbättra förutsättningarna för en
enhetlig rättstillämpning”, skrev Dagens socialförsäkring (DS:2010/1/12). I
samband med sammanslagningen hade Riksförsäkringsverket och de olika
kassorna gått samman och bildat en enda statlig myndighet. Myndighetsledningen betraktade förstatligandet som startskottet för vad man beskrev som
byggandet en mer ”modern och tillgänglig administration”.66 Den tidigare organisationen ansågs inte längre kunna svara mot de försäkrades ”ökade krav
på tillgänglighet, information och service”.67 Efter förstatligandet av kassorna
fanns det bara en myndighet – Försäkringskassan. Tanken var att det inte
skulle spela någon roll om den försäkrade vände sig till Försäkringskassan i
Ystad eller Haparanda.
Med en fristående kassa i varje län fanns det, som man uppfattade det, nämligen risk för regionala skillnader, något som också påtalades av en rad forskare och utredare som i samband med sammanslagningen hade anlitats för att
undersöka olikheter i socialförsäkringens administration. Myndigheten hade
66
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bland annat upptäckt att det förekom skillnader mellan olika kontor, såväl mellan som inom de olika länen. Bland annat ansågs tiden för handlagda ärenden
och antalet beslut som beviljade ersättning ha varierat beroende på var de
handlades (DS:2010/1/12). Många regionala skillnader berodde, som vissa utredare kommenterat förvisso inte bara på att de olika kontoren hade olika rutiner, utan även på lokala livsstilar, kulturella variationer och attityder till exempelvis sjukskrivning i allmänhet (Frykman m.fl., 2009:27).
Myndighetens svar på problemet med långsam och varierande myndighetsutövning var emellertid att tillsammans med ett förstatligande standardisera
handläggningen med hjälp av ett antal olika åtgärder.68 Ändamålet var att få
bättre kontroll över handläggningsprocessens enskilda moment och etablera
en mer ”sammanhållen organisation” (jfr Andersson, 2012:50).69 Stig Orustfjord, som blivit utsedd till chef över 60 nya lokala försäkringscentra uppgav
i maj 2008 att Försäkringskassan med den nya organisationen upprättat vad
han kallade för en nationell produktionsstyrning. ”Vi har nu en rak lina ända
från högsta ledningen ut till kundmötet och tillbaka. På så sätt kan vi lätt få ut
gemensamma arbetssätt och lika lätt fånga upp vilka problem som finns därute”, konstaterade han (DS:2008/5/6).
Strävan efter bättre kontroll över hur socialförsäkringen administrerades
och skapandet av en sammanhållen verksamhet hade kopplingar till ett antal
välfärdspolitiska målsättningar. Den nya organisationen ansågs av politiska
beslutsfattare och myndighetsledning vara förutsättningen för att kunna leva
upp till den övergripande målsättning som stipulerats i myndighetens regleringsbrev, det vill säga att ”tilltron till socialförsäkringen och dess administration skall vara hög”, och att ”administrationen av socialförsäkringen ska
vara rättssäker, effektiv och ha hög kvalitet”.70 ”För den enskilde är tillgänglighet till försäkringen och Försäkringskassan viktiga faktorer för förtroendet”, skrev styrelsen i sitt budgetunderlag och fortsatte: ”Avgörande för medborgarnas förtroende är att de som har rätt till ersättning också får det […]”.71
Regleringsbrev och budgetunderlag illustrerade tillsammans hur det organisatoriska samspelet mellan regering och myndighet konstruerade ett samförstånd om att den grad av tillgänglighet som myndigheten uppvisade gentemot medborgaren och det förtroende som skattebetalarna hade för myndigheten hängde samman. Formuleringarna pekade tillsammans ut vad som enligt
vissa forskare var en grundläggande förutsättning för den svenska form av
välfärd som bygger på individuell beskattning av lönearbete. Om alla är med
och betalar för välfärden måste alla också ha tillgång till den, när det bedöms
berättigat, oavsett var de bor. Befolkningen måste lita på att regler i allmänt
följs och att rättstillämpningen är lika och rättvis för alla. Statsvetaren Bo
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Rothstein menar att förtroende och tillit för administrationen av skattemedel
och förvaltningen av varje privatpersons investeringar i en gemensam välfärd
är en förutsättning för att upprätthålla medborgarnas villighet att betala skatt
(Rothstein, 2003). Förtroende har inom samhällsvetenskapen betraktats som
avgörande för organisationen, och upprätthållandet av en fungerande välfärd
(se även, Fukuyama, 1995).
Parallellt med förstatligandet och centraliseringen av den nationsomspännande myndigheten var ett led i att utveckla verksamheten till att omorganisera
myndighetsarbetets inre struktur. Verksamheten delades upp mellan så kallade
nationella försäkringscentra och lokala försäkringscentra. Till det lokala hörde
också kontorsnätet. Inom den lokala organisationen ingick cirka 300 lokalkontor och verksamheten skulle dessutom stödjas av fem telefonkundtjänster
och webbaserade självbetjäningstjänster.
”Enklare” förmåner som enligt myndigheten inte krävde någon kontakt
mellan kund och handläggare skulle handläggas vid nationella försäkringscentra som inom organisationen omtalades i termer av en ”Back-office”funktion. Framförallt var det vid de nationella försäkringscentren ärendeslag
med stora volymer som skulle handläggas. ”Komplicerade” förmåner å andra
sidan, eller ärenden av mer generell karaktär som krävde kontakt mellan handläggaren och den försäkrade, skulle istället koncentreras hos lokala försäkringscentra. De lokala försäkringscentren skulle ansvara för det lokala personliga kundmötet och representera Försäkringskassan utåt. Inom organisationen
pratade man därför om lokala försäkringscentra som myndighetens ”front-office” eller myndighetens ”ansikte utåt” (DS:2008/3/4f), det vill säga den del
av verksamheten som kunderna mötte och kunde bilda sig en uppfattning om.
Inom den nya myndigheten pågick därför ett omsorgsfullt och detaljerat planeringsarbete för att standardisera kontorens utformning. Ljusgrå golv, crèmefärgade väggar, ”karaktäristiska fondväggar” i ”komplementfärger” avsedda
att frammana en inbjudande ”positiv atmosfär” valdes ut för att bygga upp en
trevlig bild av myndigheten och skapa en känsla av samhörighet.72
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Den nya organisationens struktur (DS:2009/3/2).

Till skillnad från den gamla organisationen med sina tjugoen fristående länsförsäkringskassor, där var och en stått för handläggningens samtliga moment,
innebar omvandlingen alltså att olika myndighetsfunktioner lades ut på olika
delar av den numera nationella organisationen. Handläggning, service, beslutsfattande och kundmöten som tidigare bedrivits på samma ort, spreds ut
geografiskt över hela landet. Merparten av försäkringsärendena skulle inte
längre handläggas lokalt. Istället skulle handläggningsärenden skickas vidare
till de försäkringscentra som ansvarade för den specifika förmånen. På så sätt
skulle medborgarnas interaktion med myndigheten bli en nationellt likvärdig
erfarenhet.
Den nya organisationsformen innebar att olika arbetsmoment och handläggningsfunktioner delades upp för att hanteras av handläggare som endast
jobbade med utvalda ärendeslag. Ledningen hade räknat ut att den nya organisationsformen skulle generera ekonomiska besparingar med upp till 20 procent.73 Färre handläggare skulle kunna hantera större ärendemängder om varje
handläggare hade färre olika uppgifter.
Men tanken var också att verksamheten skulle bli mer anpassningsbar i förhållande till rådande arbetsbelastning. Projektledaren Roland Andersson, som
anställts för att bygga upp organisationen för myndighetens nationella försäkringscentra inom Försäkringskassans förnyelseprogram, förklarade att förde-
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len med den nya organisationen var att den gjorde det möjligt för organisationens olika delar att ”fasa in i varandra”. Tanken var att förhindra att arbetsbelastningen och handläggningstiderna i ena ändan av landet eller ärendeslaget skilde sig från den andra. Istället skulle ett nationellt handläggningssystem
göra det möjligt att fördela arbetet till avdelningar där trycket var lägre. Ärenden skulle kunna skickas runt mellan de olika handläggningsenheterna.
Anderssons syn på den rådande organisationsomvandlingen var ett tecken
i tiden. Sedan sextiotalet hade det nämligen blivit allt vanligare att företag och
organisationer arrangerade sin verksamhet i löst sammansatta produktionsnätverk. Till skillnad från äldre produktionsmodeller, där samtliga moment i produktionen utförts under samma tak, hade olika aktörer tilldelats lösryckta delar
och arbetsmoment.74 Men arbetsdelning och specialisering ledde bland annat
lett till en viss typ av sårbarhet. Om en del i kedjan fallerade blev det svårt att
hitta någon som kunde ta över de specialiserade uppgifterna. Produktionssystemet blev därför beroende av att varje enskild del fungerade som den skulle
och att arbetsmaterialet friktionsfritt flödade dem emellan. Uppehåll, flaskhalsar och överbelastning hos enskilda delar skapade problem i hela systemet
(Harvey, 1990:156). Kommunikationsmedlen och transaktionssystemet blev
därför en avgörande komponent i organisationens verksamhet.

Hög belastning
Sårbarheten i den nya organisationsformen gjorde sig snabbt gällande. Omförflyttningar och personalminskningar skapade en situation präglad av överbelastning och underbemanning. Som en effekt av det tidiga 2000-talets höga
ohälsotal var arbetsvolymerna rekordhöga. De stora handläggningsvolymerna
var också ett återkommande tema i rapporteringen från myndighetens enheter
runt om i landet. Personaltidningen rapporterade i februari 2008 om den nationella telefonkundtjänsten, där man månaden innan bara hade lyckats uppnå
20 procent av det uppsatta målet att besvara 80 procent av samtalen inom två
minuter (DS:2008/2/3). Olika kontorschefer och profiler ur myndighetens ledning turades i tidningen Dagens socialförsäkring om att göra analyser.
”Om NFC [nationella försäkringscentra] tappar takten i handläggningen
ökar antalet samtal till telefonkundtjänsten, som i sin tur måste vända sig till
NFC för att få information, osv. Det leder till en negativ spiral med missnöjda
kunder och stressade handläggare”, förklarade Andersson och tillade: ”Vi
måste istället hitta den goda spiralen där handläggningen sker i rätt tid så att
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trycket på telefonkundtjänsten kan minska.” Han argumenterade för en smidigare samordning mellan de olika enheterna och lade stor vikt vid att myndighetens kommunikationsmedel skulle kunna tryckutjämna, genom att fördela
arbetsvolymer mellan myndighetens olika enheter (DS:2008/3/4f).
Fokusen på volymer avledde emellertid uppmärksamheten från frågor om
underbemanning. Arbetsbelastningen och uttaget av övertid var under 2008
mycket höga bland de anställda, och siffrorna accentuerades ytterligare när
myndigheten i slutet av året införde ett anställningsstopp.75 Bland de anställda
tycktes känslan av otillräcklighet vara vanligt förekommande. Men istället för
att framföra klagomål över den egna arbetssituationen gav de anställda uttryck
för en frustration över oförmågan att kunna bistå de försäkrade så väl som de
själva önskade.
Bloggaren Sven Tycker, en före detta anställd som uppgav att han sedan
1974 arbetat hos myndigheten på en mindre ort, såg med besvikelse på förändringarna inom organisationen. Han uppgav att han slutat, delvis på grund
av att han inte trivdes med ”den omänskliga, centraliserade och toppstyrda
verksamhet” som drevs igenom. Istället jobbade han som socialsekreterare,
vilket innebar att han i tjänsten ofta kom i kontakt med den gamla myndigheten. Han skrev att han i sitt nya jobb regelbundet kontaktade Försäkringskassan. ”’Du är nummer 404 i kön, beräknad väntetid 35 minuter’ är ett vanligt
svar”, förklarade han, och att han förvisso hade ett så kallat direktnummer till
kundtjänsten som han kunde ringa, och som han till skillnad från sina klienter
kunde ”missbruka”. Klienterna å andra sidan, som ”knappt har pengar att
ladda sina mobiler” och inte hade råd att sitta och vänta i kön hade inte en
”chans att ta kontakt med Försäkringskassan”, förklarade han och tillade:
”Och kontoret på orten är som sagt mest stängt. Och utbetalningarna dröjer.
Och besluten dröjer. Och handläggarna är omöjliga att få tag på.”76
Att inte räcka till stod i kontrast till den starka viljan att vara de försäkrade
till hjälp. ”Jag har tidigare arbetat på FK men fick tack och lov möjlighet att
sluta med övergångspension. Jag har tidigare älskat mitt jobb men med anledning av omorganisationen som utbasunerades som tidernas förbättring av fk:s
service blev jag bestört”, berättade en annan tidigare anställd på bloggen Försäkringskassan inifrån!. Många chefer och handläggare bedömde att gränsen
var nådd för vad som är möjligt att hantera med de resurser man hade.77 En
anställd kommenterade att volymerna lagt sig ”som ett gråtjockt ludd över
hela verksamheten.”78
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Handläggningstider blir politik
Det var en stor administrativ uppgift som myndigheten åtog sig när de gav sig
i kast med att förstatliga verksamheten. Förändringsarbetet visade sig vara en
berg-och-dalbana präglad av extrema pendlingsrörelser. Ohälsotalen var
ovanligt höga och i den hastiga förändringstakten sköt handläggningstiderna i
höjden.79 Ansökningar och besked skickades fram och tillbaka med posten.
Utbetalningarna gick långsamt och många blev försenade. Människor väntade
på sina pengar. Missnöjet med Försäkringskassan växte och i de återkommande kundundersökningarna hade medborgarnas förtroende för myndigheten sjunkit till nya bottennivåer. Runt om i landet hördes rykten från kundmottagningar och telefonkundtjänster om gråtande, desperata människor som
inte fått sina bostadsbidrag eller
bostadstillägg.
Tidningarna rapporterade om
människor som satt i telefonkö i
timmar.80 Andra berättade om att
de när de väl kom fram hade fått
prata med någon som inte kunde
svara på de frågor som de ställde.
De försäkrade ville veta vad som
hände, och som en effekt nådde
kötiderna i den nybildade nationella telefonkundtjänsten höjder
utan tidigare motsvarighet. ProGrafen illustrerar hur andelen som haft stort
förtroende minskat och andelen med litet för- blem gick inte obemärkta förbi. I
tre skriftliga frågor riktade till
troende de sista tio åren hade minskat
(DS:2009/6/4).
dåvarande
socialministern
Cristina Husmark Pehrsson togs
Försäkringskassans förändringsarbete i augusti 2008 upp i riksdagen. Samtliga frågeställare var bekymrade över de långa väntetiderna.
Den första frågan handlade om Försenade utbetalningar från Försäkringskassan. Frågeställaren Kalle Larsson från vänsterpartiet kommenterade att
Försäkringskassans handläggningstider av bostadstillägg för pensionärer och
föräldrapenning till följd av personalbrist, omorganisering av verksamheten
och besparingar i förvaltningsanslaget hade blivit längre. Han hävdade att
”10 000 pensionärer som har ansökt om bostadstillägg har fått vänta sedan
slutet på maj på sina utbetalningar” och menade att tillägget spelade en viktig
roll för pensionärernas ekonomi. Att inte få sina utbetalningar i tid kunde ”ha
79
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resulterat i situationer där de inte haft råd att betala hyran, köpa mat eller varit
utlämnade till andra människors välvilja”, menade Larsson. Han undrade därför om regeringen tänkte utöka Försäkringskassans förvaltningsanslag så att
de försäkrade kunde få utbetalningar inom rimlig tid.81
Moderaten Magdalena Andersson frågade också om ”de onormalt långa
handläggningstider som gällde vid Försäkringskassans utbetalningar” och
som ”har fått till följd att många människor blivit stående med obetalade hyror
eller andra utgifter man inte klarar”, men till skillnad från Larsson menade
hon att regeringen var tvungen att göra något för att ”sporra Försäkringskassans ledning att vidta åtgärder för att korta sina handläggnings- och telefonväntetider”.82 Socialdemokraternas riksdagsledamot Matilda Ernkrans menade att försenade utbetalningar inte bara var ett problem för dem som direkt
drabbades utan också för dem ”som vill att det ska märkas att Sverige är ett
välfärdsland”.83 Oavsett politisk färg tycktes frågeställarna överens om att situationen var ohållbar och att något måste göras.
Socialminister Cristina Husmark Pehrsson svarade att hon var ”den förste
att beklaga att enskilda drabbas av långa handläggningstider hos Försäkringskassan”, och att hon löpande diskuterade frågan med Försäkringskassans styrelse och generaldirektör. Hon uppgav att situationen inom Försäkringskassan
under många år varit otillfredsställande. Att komma tillrätta med problemen
var därför enligt Husmark Pehrsson absolut nödvändigt. Samtidigt ville hon
inte blanda sig i myndighetens förändringsarbete och pekade istället på myndighetsledningens ansvar att planera förändringsarbetet. Hon ansåg att regeringen redan uppfyllt sitt ansvar genom att förse myndigheten med de rätta
förutsättningarna. ”Förändringsarbetet möjliggör stora rationaliseringar”, förklarade hon och redogjorde för hur myndigheten under 2007 frigjort resurser
motsvarande en miljard kronor och att detta var resurser som myndigheten till
stor del fick behålla. Myndigheten hade dessutom redan tilldelats 500 miljoner
extra, utöver de på förhand beräknade kostnaderna.84
Regeringen ansåg alltså att de redan hade gett Försäkringskassan de ekonomiska förutsättningarna för att driva igenom sin nya organisation. Detta innebar att myndighetsledningen tvingades komma till rätta med sina problem
med de medel som de redan fått. Att regeringen skjutit till extra pengar för
81
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förändringsarbetet hängde till hög grad ihop med att det IT-arbete som pågått
parallellt med omvandlingen visat sig vara mer kostsamt än väntat. Tidningen
Computer Sweden skrev att ”IT-projekten kring Försäkringskassans omorganisation […] har gått fullständigt överstyr”. Kostnaderna för de nya IT-stöden
hade i utvecklingsbudgeten beräknats till 159 miljoner kronor, men prognosen
för 2008 låg på 583 miljoner kronor. Konsulter som tagits in för att utveckla
självbetjäningstjänsterna jobbade övertid för att färdigställa de produkter som
beställts.85
Regeringens hållning, att myndigheten om det behövdes extra pengar,
skulle söka sätt att inom ramarna för befintlig verksamhet frigöra pengar till
sina IT-lösningar, tvingade ledningen att agera. De startade ett särskilt projekt
för att utarbeta en ny modell för styrning så att leveransen av IT-stöd kunde
ske effektivare. Tanken var att IT-utvecklingens kostnader skulle täckas av de
besparingar som kontorsrationaliseringarna medförde. Ökad effektivitet och
minskade kostnader inom produktion och förvaltning skulle alltså skapa utrymme för fortsatt utveckling av IT-stöden. I sin IT-strategi skrev myndighetsledningen att man i framtiden måste ”göra mer med oförändrade eller
mindre resurser. Detta innebär att vi måste söka effektivare former och arbetssätt för att frigöra resurser”.86

Förankrade förbättringar?
2008 hade den nya organisationen etablerats över hela landet och i varje kommun. I samband med invigningen av det sista kontoret konstaterade försäkringsdirektör Stig Orustfjord att ”de [anställda] har haft det jobbigt och slitigt”,
men att omställningen trots det har ”fallit ut oerhört väl”. Han summerade att
projektet inledningsvis uppvisat en del barnsjukdomar men att förberedelserna
hade varit så grundliga att det gått bra. Därefter tog han tillfället i akt att konstatera att det funnits ”ett engagemang ute på de lokala försäkringscentren”,
vilket han märkt när han hade ”varit runt på invigningar” (DS:2008/5/6). Uttalandet speglade en syn som var vanlig bland organisationens chefer och ledningsgrupper. Närmare bestämt att alla i organisationen skulle vara lika entusiastiska och jobba hårt med vad man hos ledningen i positiv anda kallade för
”förbättringsarbetet”. Detta var bland annat synligt i hur de i samband med
omställningen hanterade kommunikationen med sin personal.
Ledningen hade delgett de anställda sin plan för den nya organisationsmodellen i mars 2007. Omorganisationen hade tagit fart kort därefter och för att
förankra förändringsarbetet i organisationen hade myndighetsledningens strategi varit att kommunicera förändringarna till sina anställda med hjälp av sina
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linjechefer. Inledningsvis hade myndigheten därför tillsatt linjecheferna och
efter en genomgripande utvärderings- och matchningsprocess hade de anställda blivit utplacerade på passande positioner i verksamheten. Under det
första året hade cirka 10 000 anställda omplacerats.87 Informationen från ledningen hade förmedlats via de olika linjecheferna, men också via en rad olika
formella kanaler för att få spridning i hela organisationen. Programchefen
skrev veckobrev till alla anställda och myndighetens generaldirektör figurerade regelbundet i personaltidningen. Längst bak i tidningen hade direktören88
en egen sida för att i uppmuntrande ordalag kommunicera ledningens syn på
hur förändringsarbetet fortskred. I maj 2008 skrev Curt Malmborg att det var
”viktigt att hålla ihop” (DS:2008/4/32). I augusti samma år: ”Håll ut – vi närmar oss slutet på maratonloppet” (DS:2008/7/32), och i februari 2010 skrev
hans efterträdare Adriana Lender: ”Mycket är alltså väldigt bra idag”
(DS:2010/2/32). Malmborg avgick efter den kaotiska sommaren 2008 med
motiveringen: ”Jag är rätt sliten.”89
Under 2008 rapporterade tidningen regelbundet om pågående förändringar.
Chefer och anställda kom till tals om vad som skedde. I augusti skrev tidningen ett reportage om NFC i Örebro. Läsarna fick bland andra bekanta sig
med enhetschefen Stig Grönkvist, som medgav att det inledningsvis varit en
del inkörningsproblem, men att arbetet gått bra och att han räknade med att
det skulle bli ännu bättre ”när telefon- och besökskundtjänsten kommit igång
bättre”. Därefter intervjuades två handläggare som båda tyckte att det var
”spännande att få vara med om att bygga upp något nytt”. En av dem berättade
att hon såg jobbet ”som en utmaning” och berättade att hon fick lära sig ”något
nytt varje dag. Ingen dag är den andra lik” (DS:2008/6/13). I maj 2008 blev
en anställd, som arbetade i telefonkundtjänsten, tillfrågad om inte arbetet var
stressigt. ”Jag tycker inte att det är så farligt, jag ser det mer som en utmaning”,
blev svaret (DS:2008/4/29). Myndighetsledningens återkommande rapporter
i tidningar, veckobrev och propåer förmedlade alltså påtagligt förskönade bilder av omställningen. I reportage efter reportage från nystartade kontor och
försäkringscentra intervjuades anställda som trots diverse svårigheter såg positivt på förändringarna och kände att det var en utmaning att delta i ”förbättringsarbetet”.
Alla var dock inte lika övertygade. Hos vissa anställda fanns nämligen
starka misstankar om att den information som de tog del av var lite väl enkelriktad och friserad för att passa ledningens agenda. ”Det KAN INTE vara så
att alla anställda i organisationen tycker allt är ’spännande’ och en ’utmaning’”, kommenterade en bloggare och fortsatte: ”Varför inte låta någon med
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egna åsikter i nån fråga komma till tals nån gång?”90 Uppfattningen om likhet
och samtycke mellan människor bör, som citatet påbjöd, betraktas som en
fråga om perspektiv, där likheten tedde sig större ju högre upp i den sociala
hierarkin man kom. Bilden av organisationens förändringar var betydligt mer
mångbottnad än vad ledningen genom sitt interna organ Dagens socialförsäkring ville göra sken av. En annan läsare av tidningen kommenterade på bloggen Försäkringskassan inifrån!:
Jag är så trött på att se herr Malmborgs bild på baksidan av DS och läsa den
intetsägande texten han (eller nån annan) skrivit. Är det meningen att den ska
vara peppande så bör man nog tänka om. Man skrattar mest åt eländet. ”Vi ska
hålla ihop.” ”Det verkar gå bra på kontoren” – Vilken bullshit! Vilken verklighet lever han i? Får enhetscheferna välja ut de mest rövslickande, och de får
prata med Malmborg? Vad får vi för det hårda jobb vi gör?! Skitlön, stress,
ingen respekt, dålig framförhållning, omorganisationer som ingen förstår. Orkar snart inte mer. Hur många som jobbar inom kassan är det som INTE söker
annat jobb?!91

Den interna kritiken mot förändringsarbetet var bland vissa anställda hård.
Även Statskontorets utredare, som fått i uppdrag att följa myndighetens förändringsarbete mellan 2006 och 2011, ställde sig tveksamma till hur omvandlingen genomfördes och hur kommunikationen mellan ledning och anställda
såg ut. De skrev i sin rapport om förändringsarbetet att känslan av delaktighet
och tro på förändringarna hos handläggarna var liten. Utredarna konstaterade
att strategin att satsa på linjecheferna som bärare av förändringsarbetet innebar
att de som arbetade i projektets styrningsgrupp sällan var ute i verksamheten
och träffade de anställda.”92
Bland många handläggare uppfattades den syn på förändringsarbetet som
ledningen förmedlade som verklighetsfrånvänd, ett synsätt som delvis delades
av vissa av myndighetens HR-avdelningar. ”Vi kanske anser att något måste
gå till på ett visst sätt. Cheferna kan tycka att det låter bra på pappret, men
verkligheten gör det svårt”, berättade HR-konsulterna Karin Bernhardtz och
Carina Lindström. Samtidigt tyckte de att cheferna i allmänhet var bra på att
se medarbetarnas perspektiv och att det därför var sällan de behövde kämpa
för att lyfta sådana frågor (DS:2010/2/23). Många anställda tyckte emellertid
också att HR var ”mer styrande än stödjande”.93
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IT-stöd för administrationen
Handläggarna beskrev ledningens ”orealistiska förväntningar” som ett problem i arbetet. Till orealistiska förväntningar hörde framförallt den allt mer
uppenbara personalbristen och den höga arbetsbelastningen. Till skillnad från
handläggarna som var upptagna med att på olika sätt hantera den direkta arbetssituationen hade myndighetens linjechefer ett delvis annat perspektiv. Attityden hade uppifrån socialdepartementet varit att fortsatta rationaliseringar
skulle frigöra nya resurser och hjälpa verksamheten uppnå de uppsatta målen
utan ökade kostnader. Bland chefer och ledning fanns därför, i kontrast till de
anställda, en stark tro på att de nya IT-systemen skulle lösa många av de problem som organisationen brottades med.94 I synnerhet i ett sammanhang där
det rådde anställningsstopp och ingen ny personal fick anställas. De ansåg därför att Försäkringskassans hantering av de stora arbetsvolymerna var helt beroende av det IT-stöd som höll på att utvecklas.
”Nu introducerar vi en ’klippstrategi’ som medför att telefonsamtal till
handläggarna klipps”, hade Försäkringskassans ledning deklarerat i samband
med introduktionen av den nya organisationen. Kontakten mellan kunden och
handläggaren skulle klippas av.95 Ledningen menade att de datasystem som
höll på att utvecklas skapat goda förutsättningar för kunderna att ”kunna få
information om ärendestatus, m.m. över internet”. Ett förbättrat elektroniskt
utbyte av data mellan myndighetens olika enheter gjorde det möjligt att skapa
nya ”gränssnitt” gentemot kunderna. Vad det hela handlade om var att ansvaret för delar av handläggningen istället var planerad att förläggas hos myndighetskunden.96 I praktiken innebar detta att kundmöten på kontor och telefonkontakt med lokala handläggare gradvis skulle ersättas med telefonkundtjänst
och olika former av självbetjäning, en utveckling som planerades att fortgå
fram till 2010. Att knappa in sina personuppgifter och söka information på
myndighetens webbplattform bedömdes vara tillräckligt enkelt för att kunderna själva skulle kunna överta delar av arbetet, hemifrån, med hjälp av datorn eller i telefonen.
På så sätt kunde myndighetsärenden bli ”platslösa”, förklarade IT-arkitekten Morgan Näslund. Han berättade engagerat att han och hans kollegor utvecklade ett system där handläggningsprocessen kunde automatiseras. Olika
försäkringsgrenar skulle automatiskt kunna kommunicera med varandra och
fatta beslut om kundens ärenden. Han menade att uppdelningen av försäkringslag och försäkringsprocesser mellan nationella och lokala försäkringscentra
ur kundens perspektiv var onödigt komplicerad.
Förvaltningen är specialistuppdelad på olika organisatoriska delar. Utan automatisering är handläggarna experter på en förmån. Du som kund, om man har
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flera förmåner så kommer man aldrig att kunna vända sig till samma ställe. Det
finns inte en punkt ur ditt perspektiv där du kan se dina förmåner. Det är ett
splittrat synfält. Automatiserar man handläggningen kan man göra det i samma
miljö [Näslund, 2013].

Enligt Näslund skulle myndighetens verksamhet kunna samordnas så väl att
myndigheten från kundens perspektiv framstod som en sammanhållen enhet,
istället för att vara uppdelad i olika försäkringslag, moment och enheter. Ärenden, som utgjorde myndighetens råmaterial skulle matas in i det digitala systemet som automatiskt behandlade informationen och slutligen matade ut beslut och försäkringspengar. Den betecknade därmed också en omvandling där
myndigheten ändrade form. Myndigheten skulle bli ett materiellt bakgrundsfenomen och gav i sammanhanget begreppet ”statsapparat” en tämligen talande innebörd.

En myndighet utan lokal förankring
I mars 2011 började lokala medier på mindre orter runt om i landet rapportera
om påtagliga förändringar i myndighetens service gentemot kunderna. När
Försäkringskassans kunder i Helsingborg och ett antal mindre orter runt om i
landet kom till sina lokala servicekontor möttes de med beskedet att kontoret
skulle läggas ner. Försäkringskassan hade beslutat att dra sig ur 112 av de
lokala servicekontor som myndigheten drev tillsammans med Skatteverket.
Beslutet kom ”som en blixt från klar himmel”, berättade Birgitta Nilsson, som
var servicehandläggare på en av de drabbade enheterna.97 Att beslutet kom
oväntat hängde samman med att antalet besök hos servicekontoren totalt sett
under det senaste året hade ökat från 2,7 till 3 miljoner.98
Myndigheten meddelade ändå att behovet för lokala mötesplatser blivit
mindre. Anledningen var de ökade möjligheter tjänsteautomationen ansågs
medföra. Med hänvisning till de automatiserade tjänster som fanns till hands
ville myndigheten dra in på kontorsverksamheten och på så sätt spara pengar
på sänkta löne- och lokalkostnader, utan att handläggningen av försäkringsärenden och utbetalningar skulle bli lidande. Under 2011 och 2012 hade myndigheten också belagts med ett nytt besparingskrav på 150 miljoner kronor per
år och i valet mellan lokala kontor och effektiv handläggning hade handläggningen dragit det längsta strået. ”Vi vill inte hamna i samma situation som
2008 då människor fick vänta länge på beslut och utbetalningar”, förklarade
överdirektör Stig Orustfjord för Hallandsposten.99
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En annan ort som drabbats var Varberg, en tätort med 27 602 invånare i
norra Halland. Dagen efter beskedet satt en notis på dörren som talade om att
kontoret skulle stänga. Sveriges Radios reporter rapporterade att verksamheten flöt på som vanligt, men att nyheten om nedläggningen under ytan tycktes vara en besvikelse. Pensionären Ingrid Erlandsson hade blivit upprörd när
hon fick beskedet. ”Det är fruktansvärt” utbrast hon och förklarade för reportern att ”man vill ju ha nära till de här sociala förmånerna man har”. Att kontakt via telefon och internet skulle göra livet enklare och myndigheten mer
tillgänglig verkade hon inte alls hålla med om. Hon upplevde istället att kontakten med myndigheten blev ”mycket omständligare och opersonligare”.100
Susanne Levinsson, en av handläggarna på det lokala servicekontoret som
precis hade fått beskedet att hon sannolikt skulle bli av med jobbet, förklarade
att de kunder som dagligen kom till kontoret framförallt var sådana som inte
klarade av att lösa sina ärenden via internet: ”De kunder som redan löser det
på internet har vi inte kvar. De har ju vi redan slussat vidare till andra kanaler.”101 Bland de anställda på andra drabbade orter var reaktionen likartad. Birgitta Nilsson i Helsingborg menade att det inte var alla som kunde dra nytta
av automatiseringen och att man vid Helsingborgskontoret hade flera kunder
som behövde mer ”handfast handledning”, där telefon och hemsidor inte
räckte. Hon menade att det fanns vissa försäkrade med läs- och skrivsvårigheter, för vilka det var ”lättare att peka och visa hur man fyller i en blankett,
för att i sin tur underlätta handläggningen”.102
För bloggaren Sven Tycker, som emellertid inte längre arbetade hos myndigheten var utvecklingen beklagansvärd. I kommentarsfältet på bloggen Försäkringskassan inifrån! berättade han tillsammans med andra anställda om en
vändning från en organisationsform där handläggarna hade kontakt med de
försäkrade och verksamheten var lokalt förankrad. ”Jag kände våra försäkrade, och de kände mig. Och vi var ’lätta’ att nå för att ge den service som vi
är anställda för att ge”, förklarade han tillbakablickande och tillade.103
Trots allt tal om att FK nu ska finnas på alla orter, så är det på de flesta orter
vad man möts av en låst dörr med ett anslag. På min hemort är det öppet en
dag i veckan, totalt 4 timmar. Jag träffar dagligen ’gamla kunder’ som är förtvivlade över att det inte går att nå sin handläggare. 104
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En annan anonym kommentator skrev att ”Försäkringskassan sade sig ha för
avsikt att öka tillgängligheten för sina kunder. Detta gjorde man genom att
minska öppettiderna på Kundmottagningarna. Logik på Försäkringskassan!”105 Kommentaren hade en viss teoretisk tyngd. Den speglade konflikten
mellan den symboliska och förtingligade ordning genom vilken organisationens ledning tolkade verkligheten och den yttre värld mot vilken den var avsedd
att svara. När begrepp som ”kostnadseffektivitet” och ”tillgänglighet” involverats som medel att uppnå ”kundnöjdhet” och ”förtroende” i myndighetens
kalkyl hade ”kunden” blivit verkligare än de människor och vardagsvillkor
som begreppet ursprungligen avsåg att representera. Arbetet med tillgänglighet producerade sin motsats. Det var därför Ingrid Erlandsson var upprörd.
När hennes vardagsverklighet skulle anpassas efter myndighetsvärldens kalkyl tedde sig situationen absurd. Den endimensionella systemvärlden och dess
symboliska ordning hamnade i konflikt med den enskilde människans levda
behov.

”Transaktionssamhällets” materiella form
Så, hur kan vi förstå teknikens roll i formandet av de relationer som präglat
vårt senmoderna vardagsliv? I detta kapitel har jag försökt att ge en bild av
hur tjänsteautomationens apparater likt svampar kan ses som materiella utväxter i ett osynligt och svårgripbart mycel. Bankomater och applikationer för
mobiltelefonen eller hemdatorn är kommunikationsmedel och markerar på
detta vis en uppsättning underliggande elektroniska kretsar och sammankopplingar som binder samman platser med varandra. Men uttagsautomater och
applikationer till mobiltelefonen existerar inte självständigt. De elektroniska
kretsarna är också sociala kretsar som kopplar samman människor och får dem
att agera som delar i samma system.
Antropologen Akhil Gupta skriver att människors upplevelse av staten
präglas av deras vardagliga interaktioner med lokala myndigheter (Gupta,
1995:375). Hur statens eller en myndighets närvaro i det lokala kommer till
uttryck har emellertid visat sig vara föränderligt. Detsamma kan sägas gälla
för banken. Sett till bankens och myndighetens etablering av administrativa
system, kan man konstatera att de materiella villkoren för mötet mellan människor och banken eller myndigheten varit föremål för en social förändringsprocess. Så också tolkningen av de relationer runt vilka de materiella praktikerna är uppbyggda. Social omvandling har alltså med ens varit materiell och
symbolisk.
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En bred samling reportage, vittnesmål, notiser i nyhetsmedia, policydokument och bloggar bidrog i kapitlet till att belysa hur uppfattningen om förhållandet mellan den enskilda människan och organisationen har förändrats.
Spridningen av kontor, etableringen av elektroniska transaktionssystem och
tjänsteautomation pekade på att de sociala relationer runt vilka banken och
myndigheten organiserat sin verksamhet gradvis blivit mer abstrakta. Tjänsteautomationen gav uttryck för en social, ekonomisk och politisk process där
relationen mellan allmänhet och bankman eller mellan allmänhet och tjänsteman gradvis lyftes, eller ”bäddades ur” sina omedelbara sammanhang (jfr Polanyi, 2001). Från att involvera bestämda människor, eller att vara organiserade kring vissa platser, blev mötet mellan organisation och människa steg för
steg allt mer anonymt och platslöst. Förhållandet mellan bankmannen, eller
försäkringshandläggaren och kunden upphörde därmed, åtminstone i ledningsgruppernas verksamhetssyn, att vara en relation mellan bestämda personer i ett lokalt sammanhang. Istället hade det sociala utbytet alltmer blivit en
fråga om teknisk administration av transaktioner mellan abstrakta figurer.
Kunden och banken eller kunden och myndigheten blev allestädes tillgängliga
och fick med den nya tekniken en materiell förtöjning i vardagen.
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5. Den nya friheten

Relationen mellan allmänheten och organisationer som banker och myndigheter visade sig vara resultatet av en socioekonomiskt driven teknisk utvecklingsprocess. Innovationer som elektronisk databehandling och tjänsteautomation hade ordnande effekter i allmänhetens vardagsliv. De erbjöd materiella
former genom vilka den sociala världen symboliskt kunde göras begriplig.
Hittills har jag i huvudsak beskrivit tjänsteautomationen ur ett konsumtionsperspektiv, det vill säga hur tjänsterna varit tänkta att mottas av allmänheten i deras vardag. Men också produktionen har en vardag. Utifrån tanken
att det inte finns någon konsumtion som inte samtidigt är produktion, och vice
versa, att det ena alltid är det andras motsvarighet och förutsättning ska jag i
de kommande två kapitlen undersöka vilka konsekvenser som tjänsteautomationen och det ”kundfokus” som den uppgavs innebära fick för arbetet inom
organisationen. De två kapitlen handlar om tjänsteautomationens effekter på
arbetets vardag. Det är därmed ”arbetsprocessen”, alltså den process där människor, verktyg och kunskaper förs samman i syftet att producera varor och
tjänster, som ligger i fokus (jfr Berner, 2012:8f). Med stöd hos vittnesmål,
utdrag ur organisationernas personaltidningar och intervjuer försöker jag belysa centrala förändringar i det senmoderna arbetslivet. Kapitlen är uppdelade
i tre teman: ledningsperspektiv, tjänstearbete och styrningsformer och berör
såväl hur organisationernas ledningar tänkte kring verksamheten, men också
om hur arbetet var organiserat och hur ledningarna gick till väga för att reglera
sina anställdas beteenden. I slutet av nästa kapitel ger jag en sammanfattande
kommentar. Vi börjar med banken.

Rationell arbetsdelning och taylorism
Skandinaviska Bankens konsulenter åkte land och rike runt i jakt på lönekontokunder. Under samma tid, då arbetet i banken präglades av kraftiga volymökningar, gjorde bankens kurator, pastor Ludvig Jönsson, ett viktigt yttrande i bankens personaltidning Din Bank. Uttalandet som var riktat till bankens anställda handlade om vad vissa bankanställda, till följd av växande arbetsvolymer, uppfattade som ett allt hårdare arbete (Thodenius, 2008a:13):
Om en arbetare är hänvisad till en dålig maskin eller en tjänsteman nödgas följa
opraktiska rutiner, som gör att hans arbetsinsats inte får det utfall som hade
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varit möjligt med bättre hjälpmedel, så är det en sorts kränkning av människans
värdighet” (DB:1966/4/8).

Jönsson tycktes antyda att människors värdighet sammanföll med den värdemängd som de potentiellt sett skulle kunna producera, om de bara hade haft
bättre verktyg. Uttalandet kunde ses i relation till en samtid, i slutet av sextiotalet, då den svenska välfärdsstaten och industrisamhället genomlevde sina
sista guldår. Företagens produktivitet stod på en historisk topp, samtidigt som
det offentliga samtalet präglades av en allt mer högröstad vänsterrörelse, engagerad i frågor om bristen på inflytande i arbetslivet, om den ekonomiska
politiken och om att stora delar av kapitalet koncentrerats hos ett fåtal ägarfamiljer (Edvinson, 2005; Östberg & Andersson, 2013:161ff).
När Ludvig Jönsson tog till orda i bankens personaltidning handlade det
om att skapa samtycke för en organisationsmodell som gav organisationens
experter och chefer makten att diktera arbetets villkor. Avsikten kunde tänkas
ha varit att förse bankens fortsatta effektiviseringar med ett trevligare omslagspapper. Istället för att tala om underbemanning i förhållande till en växande arbetsbörda lyfte Jönsson fram tillvaratagandet av den anställdes arbetskapacitet som en rättighet, vilket omvänt antydde ett synnerligen paternalistiskt förhållningssätt. Enligt Jönsson hade banken, och i synnerhet bankens ledning, skyldigheten att för ”människans värdighets” skull tillvarata varje
anställds förmåga att producera maximalt. Man hade kunnat säga att ledningen
enligt samma tankemodell hade ett ansvar att pressa ut så mycket värde de
bara kunde ur sina anställda.
Inför de växande arbetsmängderna framstod inte nyanställningar som en
lösning. Enligt Jönssons logik skulle nya lönekostnader minska produktiviteten och därmed ”kränka människornas värdighet” istället för att tillvarata deras ”produktiva kapacitet”. Av denna anledning skulle ledningen de kommande åren ta sitt ansvar och investera i konstant kapital som ny datateknik
och effektivare organisation. Jönsson menade att satsningarna kunde ”ses som
en möjlighet att på ett tidigare oanat sätt respektera och uttrycka människans
värde och värdighet” (DB:1966/4/8f).
Ansvarsfördelningen i banken hängde samman med en för tiden förhärskande syn på företagsledning, som ofta kommit att tillskrivas den amerikanske
ingenjören Frederick Winslow Taylor. Taylor hade under början av nittonhundratalet fått ett stort inflytande inom området företagsledning. Hans bragd
var att ha rationaliserat produktionen vid Bethlehem Steel Works i sådan grad
att företaget med 140 anställda kunnat göra samma jobb som tidigare utförts
av 500 personer. Med hjälp av ett antal principer rörande arbetets organisation
och arbetsdelning hade Taylor åstadkommit en omfattande effektivisering.
”Taylorismens” modell för maximal produktivitet baserades på tre grundläggande principer som lade stor vikt vid tidskvantifiering och tidsvärdering
av arbetets olika moment. Den första var att företagsledningen skulle samla in
och systematisera de anställdas kunskaper om hur enskilda arbetsuppgifter
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kunde utföras på bästa sätt. Den så kallade metod-tid-mätningen, som var ett
sätt att kartlägga arbetsuppgifter växte fram ur Taylors synsätt, innebar exempelvis att utförarens rörelser delades upp i små mätbara moment. Att böja,
sträcka olika kroppsdelar och gripa tag i föremål och så vidare, var avgränsningar som gjordes för att kunna mäta exakt vilka rörelser som var mest ändamålsenliga (Lundmark, 1989:109).
Den andra principen omfattade en centralisering av arbetets planering. De
samlade kunskaperna om hur arbetet kunde utföras skulle koncentreras hos
ledningen. Det var deras uppgift att systematisera och ”fastställa regler, lagar
och formler” för hur det dagliga arbetet skulle utföras. Tankearbetet skulle
utföras av företagens centrala planeringsavdelningar, vilket gjorde arbetets utförande oberoende av individuella arbetares kunnande (Taylor, 1911).
Som en tredje princip skulle planeringsavdelningen återkoppla de systematiserade reglerna, utbilda de anställda i de nya standardiserade rutinerna och
förse dem med förhandsinstruktioner och tydliga mål. Poängen var att pressa
ut maximal produktiv kapacitet av de anställda.

Investeringar och konkurrensens tvångslagar
Bankens ledningsgrupp delade förstås Ludvig Jönssons tro på de tekniska
hjälpmedlen. När direktör Curt G. Olsson några månader senare (1967) uttalade sig om ett antal nya datamaskiner som bankens centrala kansli hade beslutat att köpa in lät det så här: ”Alla har vi väl fascinerats av reportagen i TV
och press om den nya teknikens triumfer, där man t.ex. får se arbetare trycka
på knappar på en manöverpanel och maskinen gör ett arbete som tidigare krävt
många mannars insats.” Sedan fortsatte han: ”Ordet investera har god klang. I
det ligger framsynthet, som ju brukar betraktas som en god dygd. De stora
kliven framåt i vår välståndsutveckling kan ofta hänföras till satsningar på nya
maskiner, nya tillverkningsmetoder, nya marknader” (DB:1967/1/8). Uttalandet var ideologiskt viktigt då det tillsammans med Jönssons uttalande bekräftade den svenska välfärdsstatens tro på rationaliseringar som vägen till framsteg, tillväxt och modernisering. Banken satsade årligen ”stora belopp” på nya
maskiner och att det inte fanns annat att vänta än att investeringsviljan skulle
hålla i sig.
Med datamaskiner förhöll det sig som med bilar, påpekade Olsson: ”Om
man alltid vill hålla sig med senaste årsmodellen kommer de ekonomiska synpunkterna i kläm.” I ordet investering låg nämligen en förväntan om att det
satsade kapitalet skulle ge avkastning. Ledningen ville inte investera i ny teknik förrän tidigare satsningar på tekniklösningar avskrivits och betalat sig, varför maskinernas lönsamhet var föremål för ständig beräkning och utvärdering
i centralkansliet. De produktivitetsvinster som maskinerna skapade vägdes
ständigt gentemot investerat kapital och huruvida liknande, nyare och effekti125

vare maskiner som användes av andra företag gjort de egna maskinerna omoderna och mindre lönsamma. Kansliet ritade regelbundet upp långsiktiga planer för att på ett optimalt sätt dra nytta av maskinernas effektiviseringspotential. ”I början på 1970-talet räknar vi med att det blir ekonomiskt lönande
för oss att byta ut våra nuvarande maskinanläggningar mot vad marknaden då
kan erbjuda. Vi har redan börjat förbereda oss för detta”, förklarade Olsson
och passade på att tillägga: ”När denna stora omläggning är genomförd, får vi
ett modernt datainsamlingssystem, som vi än så länge är ensamma om och
som vi har anledning att vara stolta över” (DB:1967/1/8f).
Olssons uttalande visade att bankens rationaliseringsarbete inte var ett självändamål. Värdet i den egna teknikutvecklingen stod nämligen i relation till
omvärlden. Bankens expert på elektronisk databehandling Kjell Hagelberg
menade att ”förbättring och, relativt sett, förbilligande av produkter” med
hjälp av ständigt nyare och bättre elektronisk databehandling var en självklar
målsättning (DB:1963/1/7). Marxistiskt influerade forskare som David Harvey (2003) konstaterar att arbetsköpare i allmänhet, så gott som tvångsmässigt, försöker skaffa sig konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter genom
att minska sina lönekostnader och öka produktiviteten med hjälp av maskiner,
utrustning och organisatoriska förändringar. Maskiner gör det nämligen möjligt att öka produktiviteten och fortfarande sälja sina varor till rådande marknadspris, vilket tillfälligt tillåter ett – för att tala med Hagelbergs ord – ”relativt
sett” större vinstuttag än konkurrenterna. Det företag som är först med en ny,
effektivare teknisk lösning väntas därför ha vissa konkurrensfördelar. Eftersom alla agerar utifrån samma tvångsmässighet inhämtar konkurrenterna
ofta snart det försprång som den nya tekniken ger, och konkurrensen driver
därför investeringsviljan i effektivare maskiner vidare (Berner, 2012:54; Harvey, 2003:6f; Marx, 2013:351).
Några år innan Jönssons och Olssons utläggningar om satsningar på den
nya datatekniken hade bankledningen i Stockholm för första gången bjudit in
hela personalen för att ta del av årets bokslut. Året var 1960, och 400 anställda
hade kommit till Chinateatern där bankens VD Lars-Erik Thunholm skulle
redogöra för bankens rörelse. Thunholm hade uppsluppen trätt upp på det
blomsterprydda podiet och deklarerat att ”den starka expansionen i bankens
rörelse […] var mycket påtaglig i fråga om själva arbetsvolymen i banken”.106
Han hade därefter med en sifferexercis redogjort för checklönesystemets
spridning och det antal nya konton som öppnats i banken. Han berättade att
inlåningen under året hade ökat med 20 procent och att ökningen signalerade
en trend som hållit i sig sedan några år tillbaka. Banken hade dessutom öppnat
ett antal nya kontor runt om i landet.
De ljusa siffrorna hade emellertid fört med sig vissa orosmoln. Ökade intäkter och kontorsöppningar hade inneburit ökade omkostnader. ”I sistnämnda
hänseende är det som vanligt främst lönekostnaderna som stigit, både på grund
106

Bankens ”rörelse” kan här översättas till bankens affärsverksamhet och omsättning.

126

av lönehöjningar och till följd av en betydande personalökning”, konstaterade
Thunholm (DB:1960/1/3). Enligt honom hade banken fått växtvärk. Lönekostnaderna var enligt hans beräkningar för höga i förhållande till de vinster
som banken skulle kunnat göra om arbetet kunde utföras mer effektivt. Den
”mycket snabba utvecklingen på kontorsmaskinsområdet” gjorde att nya tekniska lösningar stod på rad för att som tidigare kommenterat ”rationalisera,
modernisera och förbilliga arbetet i bankerna” (DB:1958/4/23). Slutsatsen
speglade ett inom företagsledning vanligt sätt att presentera effektiviseringar.
Ledningen ställde inköp av maskiner och deras effektiviseringspotential i förhållande till den hårda konkurrensen mellan bankerna och de allt mer kostsamma lönerna. Jakten på marknadsandelar pressade banken att köpa effektivare maskiner för att sänka sina produktionskostnader. På så sätt skulle bankens ledning, för att återknyta till Ludvig Jönssons resonemang, kunna göra
”människans värde” rättvisa.

Befrielse eller maskinvälde?
I takt med att datamaskinerna blev snabbare och kraftfullare kunde allt fler
manuella räkne- och arbetsuppgifter integreras i det elektroniska kretsloppet
och utföras med maskinell uträkning (DB:1968/1/11). Ända sedan konstruktionen av den första svenska ”matematikmaskinen” BESK hade olika elektroniska räknemaskiner omsatts i arbetslivet i syfte att, som det hette, ”frigöra
tid” för lönsammare aktiviteter och kreativt arbete. Men i samband med att
datamaskinen övertog rutinmässiga uppgifter, menade vissa att det också
fanns en tendens till ökad detaljstyrning (Berner, 2012:213).
Det var emellertid inte bara på grund av datorernas växande kapacitet.
Bankledningen försökte med hjälp av intensiv arbetsdelning förenkla och
bryta ner enskilda arbetsuppgifter i mindre automatiseringsbara beståndsdelar.
Nya funktioner och arbetsuppgifter skrevs om för att kunna ersättas med maskiner. Genom att spalta upp arbetet och ”operera bort de så kallade svävande
posterna”, blev det lättare att ersätta enskilda moment med maskiner. Uppspaltandet och planeringen av arbetsuppgifter enligt maskinsystemets möjligheter var därför något som i vissa läger väckte oro. En del anställda befarade
att deras arbetsuppgifter skulle tömmas på allt sitt stimulerande innehåll.
”Bankautomationen – varav EDB är en väsentlig del – kommer att medföra
en successiv omställning av banktjänstemannens funktioner”, deklarerade
bankens dataexpert Kjell Hagelberg. Han menade att vissa aspekter av automatiserade system till en början kunde tyckas peka åt att arbetet skulle bli
beroende av ”själlöst sammanlänkade maskiner” och kontorsrobotar. Trots det
var han övertygad om att automationen istället skulle göra de anställda ”mer
fria från repetitivt arbete än någonsin förr”. Han menade att ”tjänstemannens
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uppgift blir att ägna mer tid och omsorg åt kunderna. Den redan idag utomordentligt betydelsefulla arbetsuppgiften att sälja bankens tjänster kommer att
bli än mer framträdande” (DB:1963/1/7).
Att den nya tekniken gjorde arbetet enklare var en poäng som bankens ledning upprepat försökte saluföra och Hagelbergs uttalande svarade mot den pågående debatten om huruvida den nya tekniken skulle betraktas som ett hot
eller en möjlighet. Vissa menade ju att tekniken skulle förvandla människan
till ett mekaniskt bihang till maskinen, och andra att den skulle leda till en
frigörelse av människans kreativa potential. Den fackliga debatten handlade
om huruvida den nya tekniken skulle innebära inskränkningar eller förbättringar i arbetsmiljön, om den skulle befria människan från enformiga arbetsuppgifter eller om den skulle innebära att anställda underordnades ett betvingande maskinvälde (Carlsson, 1999). På det nationalekonomiska planet debatterades huruvida den nya tekniken skulle göra människor arbetslösa eller om
den skulle skapa nya jobb (Aronson, 1983:137).

Materiell kontroll och integration av arbetsprocessen
”Vi börjar nu kunna skörda en del av frukterna av tidigare års betydande investeringar i tekniska hjälpmedel”, menade bankmannen Gunnar Karneman,
anställd vid Skandinaviska Bankens direktionssekretariat i januari 1967
(DB:1967/1/5). Under femtio- och sextiotalen hade banken genomfört många
åtgärder för att höja produktiviteten och göra produktionen oberoende av den
kostsamma arbetskraften. Under flera års satsningar på kontorsrationalisering,
mekanisering, elektronisk databehandling, kassaregister och metodstudier
lyckades banken öka produktiviteten markant. Karneman konstaterade hur
tekniken, trots bankens expansion hållit lönekostnaderna nere och att bankens
ledning var belåten.
Att kontrollera produktiviteten genom att prioritera investeringar i maskiner framför nyanställningar är ett vanligt grepp bland arbetsköpare eftersom
det är en förutsättning för företagaren att öka sin ackumulation av mervärde
(Harvey, 2003:12). Värdet på företagets maskiner tenderar därför med tiden
att överstiga värdet av de anställda, varför de mänskliga arbetsinsatserna i processen blir beroende och domineras av arbetets materiella inramning. Vissa
menar därmed att maskiner och ny teknik bidrar till att forma arbetskraften.
Sociologen Boel Berner skriver att arbetskraften ur ett ledningsperspektiv är
den faktor i arbetsprocessen som är svårast att styra. Maskiner och organisationsförändringar används därför för att göra produktionen oberoende av de
anställdas individuella förmågor (Berner, 2012:56).
Genom att förenkla arbetet, begränsa variationer i utförande och bestämma
arbetstempot töms ”arbetskraften” på sitt mänskliga innehåll och blir utbytbar.
Varan, eller tjänsten görs oberoende av vilken anställd som producerar den.
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”Arbetskraften” är därför likt ”kunden” inte beroende av de individer som ingår i den. Maskiner garanterar på så vis en viss standard och kvalitet och eliminerar variationer i produkten. Maskiner och apparater materialiserar arbetsköparens inflytande över arbetet (Cooley, 1980). Maskiner reglerar arbetets utförande, bestämmer arbetstempot och inskränker den enskilde anställdes
inflytande över sitt arbete genom att utföra förprogrammerade kommandon
(Eldh, 1996:131). I det hänseendet kan tekniken ses som ”ett av de mest betydande strukturella villkoren på en arbetsplats” (Fägerborg, 1996:56). Manöverpaneler, skärmar och elektroniska kretsar utgör nämligen länken, dels mellan den anställde och produkten, och dels indirekt mellan ledningen och den
anställde. Maskinen erbjuder företagsledningen möjligheten att med tekniska
medel genomföra vad de tidigare försökt åstadkomma genom organisation och
disciplinering (Braverman, 1977:195).
Från det centrala kansliets synpunkt handlade elektronisk databehandling
om ”olika maskiners förmåga att [i ett integrerat samspel] kommunicera med
varandra såväl som med människor” (DB:1956/1/3). Kjell Hagelberg ville vid
hemkomsten från en studieresa i USA förmedla kunskapen om de nymodigheter han fått se. Avsikten var att också införa dem i den egna banken. Poängen var att den enskilda maskinen och människan bara var en del i ett större
elektroniskt sammanlänkat produktionssystem. Maskinsystemet syftade ytterst, som direktör Åke Bergqvist vid lanseringen några år senare konstaterade, till att så långt det var möjligt ”eliminera all upprepad manuell behandling av data” (DB:1960/2/13). Bortsett från att förbilliga arbetet var tanken att
på så sätt också att eliminera den mänskliga faktorn och minimera vad man i
förhållande till uppsatta kvalitetsmål uppfattade som en mänsklig felmarginal.
Verksamheten inom banken skulle organiseras som ett integrerat system uppbyggt kring transaktioner av data.
När en kassör på sitt kassaregister slår in en insättning exempelvis från en
checklönelista, registreras transaktionerna bl a i en perforerad pappersremsa
som sedan kan läsas av datamaskinen. Detta kallas datafångst vid källan. Och
där startar den integrerade databehandlingen. Hålremsan läses automatiskt av
datamaskinen, som på numera välkänt manér bokför transaktionerna på respektive checklönekonton. Ett sådant kan exempelvis ha en stående order om
överföring av visst belopp till sparkonto, varför EDB-programmet i integrationens namn automatiskt för över pengar från checklöneräkningen till sparkontot (DB:1968/1/11).

Enligt Hagelberg innebar elektronisk databehandling att skriv- och räknemaskiner omvandlade kundernas ärenden och förfrågningar till data, bearbetade
dem och skickade dem vidare till nya instanser i processen. Han och hans kollegor beskrev det som att informationen cykliskt ”flödade” mellan olika enheter och maskiner som sammankopplats till ett förgrenat nät av ”flödeskedjor”. Den integrerade kretsen av maskiner skulle därför innebära att bankan-
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ställda endast komplementärt och i enstaka situationer behövde träda in i förloppet. Data, eller information, hade blivit bankmannens arbetsmaterial och
genom etableringen av ett elektroniskt system hade datorn fått en central roll
för arbetsprocessen. Den integrerade nämligen hela bankens tidigare decentraliserade verksamhet och gjorde arbetsprocessens olika moment mer beroende av varandra. ”Integreringen betyder också att man inte kan se varje arbetsrutin som en avskild enhet i företaget, ja man kanske inte ens kan avgränsa
den ena banken från den andra”, hette det enligt Karneman. Samordningen av
bankens verksamhet antog alltså formen av ett elektroniskt kretslopp.

Sporadiska interventioner
Vad innebar detta för själva arbetet inom bankens olika avdelningar? Stora
delar av det räkne- och bokföringsarbete som bankmännen tidigare utfört hade
tagits över av räknemaskiner som kommunicerade sina uträkningar vidare till
andra maskiner. Det var därmed inte längre de anställda som utförde arbetsprocessens centrala uppgifter. De anställdas uppgifter hade istället anpassats
för att komplettera maskinerna. För att i ännu högre grad integrera arbetet i
maskinkretsen och effektivisera processen föreslog Hagelberg att komplexiteten och antalet moment i varje arbetsuppgift skulle begränsas
(DB:1968/1/11). Han menade att arbetsrutinerna skulle anpassas i enlighet
med de moment som maskinerna inte förmådde att ta över. De anställdas arbetsuppgifter skulle därför utarbetas så att de svarade mot maskinprocessens
behov. Helheten och planen för arbetet hade kommit att överordnas bankpersonalen.
Ett exempel på hur detta kunde se ut i praktiken var när centralkansliets
direktion 1967 besökte bankens bankgirocentrals nya lokaler för inspektion. I
takt med att verksamheten vuxit hade Bankgirocentralen fått flytta till större,
rymligare lokaler (DB:1959/4/14). Bankgirocentralens direktör Lennart Börnfors mottog gruppen av prydliga män från direktionen, som såg sig omkring i
de nya fräscha lokalerna (DB:1967/1/32). Bankgirocentralen sysselsatte regelbundet cirka 470 personer, berättade Börnfors (som här figurerade i egenskap
av bankman och inte etnolog). Av dessa var 125 heltidsanställda. 215 var deltidsanställda och 130 var reserver som arbetade deltid fem till tio dagar vid
månadsskiftena. Av alla anställda var bara ett 40-tal män, tillade Börnfors.
Drygt 90 procent av centralens anställda var alltså kvinnor. Att kvinnor var
överrepresenterade på arbetsplatsen säger något om arbetets natur. Kvinnor
fick vid denna tid nämligen ofta träda in i industrisamhällets arbetsliv för att,
som det hette, ”fylla på underifrån” och i mån om behov utföra okvalificerade
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arbetsuppgifter som uppstått i rationaliseringsprocessen (Friberg, 1990:38ff;
Isacson, 2012:154).

Bankgirocentralens ”snabbskrivare” väcker förundran. Den skriver tusen rader i
minuten (Foto: DB:1967/1/32).

Efter att ha berättat om Bankgirocentralen bjöd Börnfors besökarna från
centralkansliet på en visning av arbetsprocessen. Han visade dem runt och
förklarade processens olika steg. Eftersom inkomna uppdrag skulle behandlas
och skickas vidare samma dag som de anlände till centralen började arbetet
med de bankgiroblanketter som kom in tidigt, närmare bestämt vid halvsjutiden på morgonen. Då stod postgruppen redo för att öppna de ankomna postsäckarna och väga deras innehåll. Beroende på vad posten vägde kunde driftledningen, genom att räkna om vikten till antal uppdrag, jämföra med dagens
prognos och utvärdera om extra personal behövde kallas in.
När uppdragen hade behandlats tog en granskningsgrupp över arbetet och
kontrollerade att bankkontoren grupperat uppdragen rätt. Olika typer av uppdrag behandlades nämligen enligt separata rutiner. Börnfors menade att det
därför fanns mycket som kunde gå fel. Stämplade så kallade slagremsor skulle
bifogas och rätt blad av uppdragsblanketten skulle sändas in. Det gick till exempel inte, förklarade Börnfors, att göra utbetalningar på inbetalningsblanketter. Clearingnumret skulle vara korrekt ifyllt. Mycket av arbetet på centralen
handlade därför om att kontrollera och sortera blanketter så att allting låg rätt.
Varje dag tvingades granskarna korrigera buntar med uppdrag.
Börnfors berättade att avierna, när granskarna tittat färdigt på uppdragen
skulle ”inskrivas” för girering och inbetalning med magnetskrift. Det innebar
att beloppet och mottagarens bankgironummer skrevs in på aviernas nedre
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kant. Att numren ”skrevs” är väl passivt formulerat. Inskrivningsmomentet
var nämligen ett av de moment som maskinerna ännu inte helt kunnat överta
och skedde därför delvis manuellt. Den passiva förklaringen kan tolkas som
ett uttryck för det processperspektiv som Börnfors, i egenskap av direktör applicerade på verksamheten. Anställda och maskiner ingick i samma kalkyl.
Samtidigt belyste sättet att beskriva momentet den anställdes roll och handlingsutrymme i förhållande till arbetsprocessen som helhet.
Vid en bänk i lokalen satt en operatris och knappade på en liten räknemaskin. En så kallad ”Addo-X” som kopplats samman med en ”inskrivare” som
i sin tur försåg blanketterna med siffror som övriga maskiner sedan skulle läsa.
”Addo” betyder på latin ”jag adderar” och X:et syftade på det antal knappar
som den första modellen hade när den lanserades 1936 (DB:1962/2/16). Namnet föreföll passande ur ett processperspektiv. Apparaten utgjorde en addition
av många i produktionsförloppet. Arbetsbänken var väl planerad och funktionell. Maskinerna stod nära till hands och tillät operatrisen en tillsynes bekväm arbetsställning utan onödiga rörelser och arbetsmoment. Med sin
vänstra hand bläddrade hon raskt igenom den inkomna högen av avier och
blanketter. Med sin andra trummade hon flinkt på den lilla tangentsatsen med
vita och svarta knappar. Allt hon behövde göra var att läsa och mata in siffrorna i maskinen, byta till
nästa avi, läsa och mata in
siffrorna i maskinen, för att
sedan byta till nästa avi.
Maskinen och operatrisen
tycktes arbeta i samklang enligt en väl utarbetad koreografi. Tangentbordet knattrade och den lilla grå, men
påfallande tunga apparaten
En Addo-X räknemaskin har kopplats samman som till utseendet påminde
med inskrivaren som förser blanketterna med siff- mycket om en väldigt liten
ror som datamaskinen kan läsa (Foto:
skrivmaskin, kraxade freneDB:1967/1/32f).
tiskt ut en lång remsa som
skulle förse datamaskinen med siffror och uppgifter. Först skulle den dock
passera inläsningsmaskinen. Direktören förklarade att avierna sorterades efter
bankgironummer och sedan fördes över på magnetband. Med nya maskiner,
så kallade ”reader/sorters” hade kapaciteten på inläsningsarbetet ökat till 20
avier i sekunden. Han förklarade att avierna passerade maskinen sex gånger
och sedan hamnade i nummerordning. Uppgifter och avier filmades och ordnades därefter tillsammans med sina mottagare för att kontrolleras, kuverteras
och slutligen postas. Börnfors förklarade att allting i normala fall, med vissa
undantag, brukade vara inlämnat vid sextiden, då personalen gick hem
(DB:1967/1/32f).
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Med hjälp av elektronisk databehandling och genom att koppla samman
datorer och kontorsmaskiner i slutna elektroniska kretsar och ”integrera” arbetsrutinerna, hade banken omsatt något som påminde om Fords löpandebands-princip i sina kontorsmiljöer. Arbetsmaterialet matades fram mellan
maskiner och operatriser som var och en utförde väl avgränsade och optimalt
utmätta arbetsmoment. De nya påkostade maskinerna stod i arbetsprocessens
centrum. Varje steg i processen stod i relation till det nästkommande. Operatörer och kontrollanter trädde endast sporadiskt in i det minutiöst planerade
förloppet för att kontrollera, korrigera, komplettera och transportera.107 I den
maskinstyrda arbetsprocessens strömfåra verkade människan i bästa fall som
ett komplement till maskinen och i värsta fall som ett bihang vars egenheter
skulle kontrolleras och justeras i enlighet med helheten (jfr Braverman,
1977:283ff).

Mer tid för kunden
Tjänsteautomationen och den elektroniska databehandlingen hade, precis som
många av centralkansliets teknikoptimister förutspått flera effekter på arbetets
organisation. För många anställda, och i synnerhet bankens centralkansli, var
det uttagsautomatens förmåga att avlasta bankkassörerna från lönekontokunder och kontanthantering som var teknikens stora förtjänst. ”Då kan personalen avlastas rutinuttag av pengar”, förklarade sparbanksdirektören Uno Tenfält för Dagens Nyheter (DN:1975-8-4). Kjell Hagelberg hade redan åtta år
tidigare lovat att elektronisk databehandling och dess olika följdinnovationer
såsom uttagsautomater skulle föra med sig stora förändringar i bankens expeditionsarbete. Tekniken skapade en ny arbetsdelning mellan vad som klassificerades som ”inre” och ”yttre” bankarbete.108
Liksom den ”inre” tjänsten på detta sätt skall aktiveras, kommer genom expeditionsarbetets förenkling den ”yttre” kontakten med kunderna att få större utrymme. Primärt skall det ske genom att tjänstemännen ges mer tid till att ägna
sig åt kundservice. Sekundärt men inte mindre viktigt blir att söka kontakt med
kunderna vid sidan om expeditionstjänsten – för att sälja tjänster, som kunden
inte tidigare utnyttjat, eller för att ställa tjänstemannens ekonomiska kunnande
till kundens förfogande. Den personliga kontakten bör odlas i betydligt större
omfattning än vad som sker idag. Vi vet alla att frågan om att behålla, mista
eller vinna en kund kan avgöras genom de personliga relationerna mellan bank
och kund (DB:1963/1/7).

107

För den operatris som under en arbetsdag hade som uppgift att mekaniskt skriva in siffror
på blanketter, tedde sig arbetet knappast ”sporadiskt”. Ordet syftar snarare på hur arbetsuppgiften står i förhållande till det helhetsperspektiv som Börnfors demonstrerar på verksamheten.
108
Jämför med Försäkringskassans ”front-” och ”back-office” som omnämns i föregående kapitel.
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Genom att skapa ett mer eller mindre osynligt kontorsproletariat, förpassade
till verksamhetens inre regioner, skulle maskinerna enligt Hagelberg och hans
kollegor eliminera banktjänstemännens kostsamma rutinarbete med checkar
och kontanter. I samma grepp skulle bankmannen kunna ägna sig åt något
annat, förmodat mer viktigt och kvalificerat.
Principen var densamma när banken bestämde sig för att lansera sina uttagsautomater och överlåta enkla rutinuppgifter till maskiner som gjorde det
möjligt för kontoinnehavarna att betjäna sig själva. Men en arbetsdelning där
kontoinnehavarna själva kunde göra delar av arbetet uppfattades inte som helt
oproblematiskt. Vid sidan av de stora rationaliseringsvinsterna uppstod i samband med de bortrationaliserade kundmötena en oro för att banken skulle
tappa kontakten med sina kunder. ”Om man i aktiv mening försökte uppmuntra kunder att sköta sig själva utanför banklokalen så skulle man tappa
konkurrensmöjligheten”, förklarade Thomas Glück, som arbetade som datachef i Skandinaviska Banken. Om andra banker dessutom använde samma
teknik så skulle det inte göra någon skillnad för kunderna vilken bank de gick
till. Rädslan var att kunderna skulle bli ”illojala” och etablera relationer med
andra banker (Thodenius, 2008a:16). Bankens målsättning att å ena sidan
sänka produktionskostnaderna genom att öka graden av självbetjäning och
möjligheten för kunden att disponera sitt eget konto och å andra sidan attrahera
nya kunder tycktes alltså skapa ett dilemma. Hur skulle kunden kunna skilja
den ena banken från den andra, och hur skulle banken kunna nå ut till nya och
gamla kunder om de inte kom in på kontoret?
För bankens del blev detta en fråga om att använda de resurser och den tid
av kontorsarbetet som tekniken frigjort till de tjänster som ledningen bedömde
vara mest lönsamma. För att kunna konkurrera med andra banker såg allt fler
banker nödvändigheten i ägna sig åt att sälja tjänster och vara proaktiva i förhållande till sina kunder (DB:1966/3/5). Expeditionsarbetet började handla
om ”helengagemang” i kundens affärer, om att locka kunder till den egna banken och genom extratjänster göra dem mer involverade i banken. Man skulle
därför utse särskild personal som specialiserade sig på rådgivning och försäljning av så kallade ”sitt-ner-tjänster”, fondplaceringsprogram och budgetkonton till bankens mer välbärgade och kapitalstarka kunder. Med allmänheten i
blickfånget började en mångfald av nya, som Olsson formulerar det, ”kvalificerade banktjänster” att växa fram (DB:1969/4/16).
Den före detta bankmannen Lars Wikström minns exempelvis hur vissa
banker började tala om ”förmånskunder”, att tillgången till en ”privat bankman” skulle ”förbättra lönsamheten genom att ägna mera tid åt de lönsamma
kunderna” (Thodenius, 2008a:25f). Sparbanksteknikern Sören Ingerdal har en
liknande minnesbild:
Det sparbankerna pratade mycket om, och jag antar även affärsbankerna, det
var att, jaha, nu skulle de här kassörerna som sitter på banken få en massa tid
över när inte kunderna kommer in längre och tar ut pengar och då skulle man
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syssla med rådgivning och försäljning. […] Så var tanken då i alla fall, att den
tid som frigjordes skulle användas till att sälja på kunder mertjänster (Thodenius, 2008a:34).

Arbetsdelningen, och kontorsrationaliseringen sträckte sig på så sätt också in
i sälj- och rådgivningsorganisationen (jfr Braverman, 1977:283). Parallellt
med att delar av bankmannens arbetsuppgifter hade delats upp och rutinbetonade räkne- och skrivmoment integrerats i bankens maskinsystem växte alltså
en ny arbetsdelning fram inom banken. Bankmännens yrkesroller spaltades
upp i olika deluppgifter och blev föremål för specialisering. ”Kostsamma” rutinärenden kunde antingen utföras av kunderna själva, som fyllde i blanketter
och skickade in eller tog ut kontanter via bankomaten. Operatörer tog över
arbetsuppgifter som att manövrera och komplettera maskinerna i rutinuppgifter som maskinerna inte klarade av. Uttagsautomaten blev en elektronisk kassör, och parallellt med att ”olönsamma kunder” och arbetsuppgifter försvann
från kontorsarbetet tilldelades bankpersonalen nya arbetsuppgifter som handlade om olika former av kundkontakt. Den tekniska kontorsrationaliseringen
innebar ett ökat fokus på rådgivning, service och försäljning.

Kunden som arbetets utgångspunkt
Under femtio-, sextio- och sjuttiotalen publicerade tidningen Din Bank ett fåtal arbetsplatsreportage. I ett dessa besökte tidningens redaktör Carin Komstedt kontoret i Örkelljunga. Reportaget, från 1967, gav en inblick i hur arbetet
i bank förändrats med den nya arbetsdelningen. Varför hon hade valt just Örkelljunga, är oklart. Reportaget hade rubriken ”En helt vanlig dag på ett helt
vanligt kontor”, så kanske representerade kommunen någon form av genomsnitt. Kontoret var relativt nyinvigt, berättade kontorsföreståndaren Gösta
Magnusson när han tog emot tidningens journalist. Efter en period med rök
och damm hade kontoret fått en ansiktslyftning som kunde ses som ett svar på
bankens förändrade förhållande till kunden. Det nya kontoret hade fått en öppen planlösning, blivit ljusare och, som Comstedt konstaterade, blivit mer
”trivsamt” och inbjudande (DB:1967/2/10). Men det var inte kontorets nya
design som hon i första hand hade kommit för att beskriva. Istället handlade
besöket om kontorets nya verksamhet, och hur den tog sig uttryck för kontorets personal. Comstedt började med att beskriva hur kontorschefen klockan
nio öppnade morgonposten. Därefter fick läsaren bekanta sig med kontoret.
Morgonposten innehöll uppgifter från postgirot och om nya bankgirokunder. Magnusson förklarade att beskeden vanligtvis brukade vara glädjande eftersom den tillsynes ständigt växande skaran nya bankgirokunder genererade
”stora slantar”. Därefter öppnade han brevet med ankommande checkar. Pappersarbetet tog ofta en stund. Magnusson konstaterade att han betraktade det
som tur om telefonen under denna tid inte börjat ringa. Vanligtvis satt han
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omkring en halvtimme och läste den inkomna posten. Sedan brukade han gå
ut på kontoret för att kontrollera om personalen fanns på plats, växla några ord
med personalen, titta i korgen för ärenden och förfrågningar och ställa en
snabb prognos över dagens arbete. ”Det är konstigt, men till korgens botten
hinner jag aldrig”, kommenterade han medan han flyttade upp äldre mappar,
lade nya i botten och gav sig i kast med att bedöma huruvida den kreditförfrågan som han höll i handen kunde godkännas, berättar Comstedt.
Magnussons agerande som chef var något förhållandevis nytt. Att direktören gav sig ut bland sina anställda för att jovialiskt och uppsluppet växla artigheter hade bara något decennium tidigare varit fullständigt otänkbart. Traditionellt sett hade det sociala avståndet mellan ledningen och dess anställda
varit stort. När direktörerna hade passerat genom banksalen hade bankanställdas ryggar krökts i vördsamma bugningar och tilltalen hade varit ”herrn” och
”direktör Magnusson” (Specialnummer DB:1964:29,32). Arbetets nya organisation tycktes därmed inte bara innebära en mer trivsam atmosfär för kunderna. Det moderna bankarbetet och de relationer som det innefattade hade
tillsynes kommit att anta ledigare former där arbete och ansvarsroller uppfattades som aningen mer fritt flytande.
På kontoret i Örkelljunga hade man precis avslutat en utåtriktad kampanj
för att värva kunder och en annan pågick för fullt. Personalens arbetsuppgifter
kretsade kring olika former av försäljning och rådgivning. Säljaren Sture Persson hade precis redovisat en hög räntevinst på inlånat kapital för en äldre självägande bonde, som blivit glad och förvånad. ”Tänk, att folk fortfarande tror,
att affärsbankerna ger sämre ränta på inlåningsmedel!”, utbrast Persson och
berättade att han ett år tidigare med viss möda lyckats övertyga samma man
att affärsbankerna gav samma ränta som konkurrenterna. Gun Pettersson berättade att hon med tiden vant sig vid det förhållandevis nya säljarbetet inom
banken. ”Det går av sig själv nu. Man kan inte låta bli. De här båda kampanjerna har gjort att man blivit säljare, utan att egentligen veta hur”, kommenterade hon efter att hon värvat en ny sparlånskund. Ögonblicken tidigare
hade hon vant lagt fram argumenten för varför Skandinaviska Bankens sparlån
var det bästa alternativet. Rutinerat hade hon i samband med att kunden accepterat hennes argument dessutom passat på att öppna en inlåningsräkning
för kundens son.
En annan kund sökte hjälp med att placera sina pengar i fonder, vilket fick
direktören att vakna till och lämna sin telefon. Efter att ha pratat ett slag med
kunden ringde Magnusson till fondavdelningen i Helsingborg för råd och kom
snart tillbaka för att hjälpa den placeringssugna kunden. När ärendet var avklarat bekände han hur arbetet som bankman ibland var konfliktfyllt. ”Långt
inom en sitter den lede och viskar. Den här kunden har sina pengar hos oss.
Placerar han dom i aktier förlorar jag inlåning. Har jag tur köper han bara för
en del”, förklarade han och förmedlade bilden av att en del i att vara ansvarsfull bankman, sälja tjänster och erbjuda service innebar att man ibland var
tvungen att frångå sina omedelbara intressen och låta kunden välja tjänster
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som ur bankens synvinkel inte var de bästa. ”Nåja, det är ju kundens pengar
även om det svider och jag tänker ge honom bästa service”, fortsatte Magnusson och återvände till sina ordinarie arbetsuppgifter (DB:1967/2/12).
Comstedt berättar hur det kort därefter kom en kund som frågade efter askkoppar. ”Den kampanjen är avslutad, men vi lämnar gärna vår sparglob och
var så god en ask tändstickor… och så bra ränta på pengarna”, hade en av
säljarna svarat kvickt. Hon förstod snabbt att kunden syftat på den kampanj
som banken nyligen avslutat. Svaret förmedlade vad som i den hårda konkurrensen om kundernas pengar var de ständigt ombytliga kampanjernas underliggande budskap: ”Passa på! Missa inte chansen!” Strategierna för hur kunder
skulle värvas var nämligen ombytliga och bankarbete hade, till skillnad från
förut, kommit att innebära att det för de anställda ständigt gällde att vara alerta,
uppdaterade och med ett leende och gott bemötande självständigt hitta kreativa säljlösningar. Det egna ansvaret var alltså påfallande stort, vilket visade
sig när kollegorna skulle ta lunch. Istället för att ”snabbkäka” sin lunch som
de andra, valde Gerd Sturesson att ta en ”slängfika” eftersom hon inte hann
sätta sig och äta utan var tvungen att återvända till kontoret där en viktig kund,
som planerat en utlandsresa, väntade på att köpa pesetas. Sådant var det nya
kundcentrerade arbetet.

Lars öppnar en inlåningsräkning. Han ”framtidssparar” och får hjälp av Lilian
Persson att fylla i Örkelljunga. Som bonus får han en sparbössa i form av en jordglob (Foto: DB:1967/2).
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Arbetet efter lunch fortsatte enligt förmiddagens varierade mönster. Personalen betjänade en mängd olika kunder och behandlade ärenden av varierande
slag som att omsätta och diskontera växlar eller svara på telefonsamtal. En
flicka tömde en sparglob, en långtradarchaufför löste in en check och en damfrisörska hann komma in för att växla pengar. Därefter stängde direktör Magnusson grinden och ”en viss arbetsro lägrar sig över teamet”. Avslutningsarbetet tog vid. Personalen räknade och kontrollerade kassor och vissa förberedde för morgondagen. Vid sin post satt direktören och kontrollerade en
övertrasseringslista innan han tillsammans med bankkamreren satte sig för att
planera morgondagens arbete (DB:1967/2/12).
Reportaget visade hur arbetet i de nya säljinriktade kontoren skilde sig avsevärt från den värld av maskiner som dominerade operatrisernas verklighet.
Till skillnad från maskinhallen där smattrande sorterings- och räknemaskiner
koreograferade arbetets utförande och där cheferna i avskildhet utarbetade
planer för arbetets organisation, tycktes säljarbetet erbjuda större friheter.
Kombinationen mellan en mångfald av kunder och en mångfald av säljbara
tjänster lämnade utrymme för kreativitet. Det gällde att vara kvicktänkt och
kunnig för att vara övertygande om att bankens tjänster var de bästa och vilka
tjänster som skulle passa kunden bäst. Platschefen, som emellertid hade god
uppsikt över verksamheten nöjde sig i första hand med att kontrollera att alla
fanns på plats. Agerandet gav i det hänseendet uttryck för ett visst mått av
jämlikhet med personalen. Han gjorde sin runda, samtalade otvunget med de
kontorsanställda som så snart de växlat några ord närmast skötte sig själva.
Det fanns nämligen andra sätt att kontrollera verksamheten. Istället för direkt
styrning hade personalen ansvaret att själva anpassa arbetet efter kunderna och
deras behov, och det blev därför kunden som gav arbetet dess form.

Ny arbetsdelning
Förhållandet mellan frigörandet av tid och rutinarbete visade sig när Inger
Larsson, anställd vid bankens inlåningsavdelning, berättade för Din Bank om
de effekter som avdelningens nyinköpta bokföringsmaskiner fått. Sedan hon
fått lära sig den nya bokföringsmaskinens finesser, hade hon förstått ”hur
mycket den betyder för rationaliseringen av arbetet”. Hon berättade att ”staffling och räntetalsräkning tagit mycket tid i anspråk och betraktades inte som
något roligt arbete”, och menade att bokföringsmaskinen hade inneburit att
den för bankmännen ständigt återkommande och tidskrävande ränteräkningen
hade försvunnit. ”Allt material bokas på en gång. Tidigare krävdes tre arbetsmoment. Vi slipper också balansslagning, som numera sker helt automatiskt”,
tillade Jan Zärnholm, inlåningsavdelningens gruppchef. Maskinen innebar att
bankmännen kunde använda den tid som de annars lade på ränteräkning på
andra sysslor. ”Automatiseringen har medfört att omkring 50 procent av personalen kunnat friställas för andra uppgifter inom banken”, återkopplade Inger
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Larsson och berättade att hon var en av sex nyanställda operatriser som anställts på halvtid för att hantera den nya bokföringsmaskinen, så att bankmännen kunde syssla med annat (DB:1960/2/22). Bokföringsmaskinen och ränteräkningens förvinnande innebar alltså inte bara att arbetet hade blivit enklare.
Det hade också ändrat karaktär och blivit en tämligen mekanisk syssla som
ingick i ett därefter okvalificerat bokföringsarbete.
Kontorsrationaliseringens effekter tycktes alltså både bekräfta farhågorna
om ett ökat rutinarbete och förhoppningen om ett mer kreativt arbete. Vad den
nya tekniken framförallt innebar var en omfördelning av mänskliga resurser
och en ny form av arbetsdelning (jfr Aronson, 1983:143). Den omorganisation
som följde innebar att arbetstid kunde frigöras för lönsammare och mer stimulerande aktiviteter. Men maskinen kunde sin förträfflighet till trots inte arbeta
helt självständigt. Någon skulle hantera de nya maskinerna, vilket innebar att
den också skapade lågkvalificerade jobb som handlade om att hantera de restuppgifter i processen som maskinerna ännu inte klarade av.

Mål, mätning och rätt attityd
Den nya arbetsdelningen krävde nya styrningsformer. Rådgivning och service
riktad mot kunden kunde inte styras på samma sätt som rutinarbete och mekaniska sysslor. Också här skulle automationen visa sig inta en betydande funktion inom organisationen. Låt oss titta lite närmare på hur dessa nya styrningsformer såg ut.
Genom sin förmåga att dramatiskt höja kapaciteten för uträkningar innebar
automationen också stora möjligheter i fråga om styrning av verksamheten.
Med de nya datamaskinerna och bankens expanderande elektroniska kretsar
fick analyser av arbetsprocessen och prognostiseringar av utfall ökad betydelse för hur arbetet organiserades. ”På interna tjänster, där man idag sysslar
med produktion av siffror och kontroll av vad andra producerat, ska man i
framtiden […] ägna sig åt konsumtion i form av kritik och analys av siffermaterial, som EDB sammanställt [Din Banks kursivering]”, förklarade Hagelberg (DB:1963/1/7). Vad han föreslog var att den interna verksamheten, i takt
med att arbetsmoment bortrationaliserades allt mer skulle komma att handla
om analysarbete.
Verksamheten kan för dessa medarbetare ha två mål. Främst skall, med EDBsammanställningarna som underlag, till bankens ledning på olika nivåer – direktion, kontors- och avdelningschefer – lämnas förslag till åtgärder eller åtminstone påpekas förhållanden, som kräver uppmärksamhet (DB:1963/1/7).

Datorerna skulle användas för att kontinuerligt utvärdera bankens arbetsprocesser, mäta olika avdelningar och enheters prestationer och göra uträkningar
för att underlätta planeringen av hur lönsamheten skulle kunna maximeras. Så
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skulle maskinerna bistå den fortsatta rationaliseringsprocessen. Bankens centrala kansli hade börjat bygga upp nya ”rutiner för insamling och registrering
av data” och fortsatta beslut om hur banken skulle utveckla sin organisation
skulle ske på det underlag som datacentralens analysgrupp förmedlade.
[Maskinen] får alltså framställa mer och mer förfinat underlag för analytikerna,
som förutom sin huvuduppgift – att vara ledningens ögon – i ständigt samspel
med datacentralen höjer kvaliteten på sitt arbete. På mindre kontor kan naturligtvis analysverksamheten utföras av kontorsföreståndarna själva. […] Man
kommer säkert snart underfund med att åtskilligt av det, som vi just nu föreställer oss vara en funktion av sunt förnuft, omdöme och erfarenhet och som
skulle utföras på de nu skisserade tjänsterna, i själva verket är repetitivt arbete
av tämligen komplicerat slag men trots allt, möjligt att utföra helt eller delvis
på EDB-maskinen (DB1963/1/7).

Med hjälp av datamaskinens uträkningar väntade sig ledningen att det skulle
bli möjligt att identifiera ytterligare arbetsmoment som kunde automatiseras.
Ingenting föreföll heligt när det gällde möjligheten till ökad produktivitet.

Ökad delaktighet och mjuk styrning
Under en vårdag 1968 hade en blandad skara företrädare för kontor av olika
storlekar, kontorsledningarna och specialfunktionerna vid centralkontoren och
i centrala kansliet, däribland Curt G. Olsson, samlats för konferens på Södertälje stadshotell. Under förmiddagen hade gruppen av deltagare druckit mineralvatten och pratat om budgetering, styrinstrument för bankledningen, om hur
kontorens och avdelningarnas lönsamhet skulle redovisas och om behovet av
ett smidigare samspel mellan kontorsföreståndare och distriktschef
(DB:1968/2/20f). Påminnelser om förmiddagens diskussioner stod skrivet i
vitt på den svarta griffeltavlan. Syftet med mötet var att föra samman representanter för ”linje” och ”stab” och under förhållandevis fria former diskutera
bankens angelägenheter i fråga om organisation, redovisning och elektronisk
databehandling. Framförallt var det samarbetet inom organisationen som hamnade i fokus.
Konferensen i Södertälje kunde ses som ett exempel på vad Malmödirektören Bengt Fagergren ett år tidigare fört på tal, närmare bestämt att ”kontakten mellan ledning och personal bör vara sådan att det råder en känsla av samhörighet och delaktighet i lösandet av arbetsuppgifterna” (DB:1967/3/11).
Mötet var en del i en större förändring i centralkansliets arbete med att skapa
vad de kallade för en modernare organisation. En observatör för personaltidningen skrev vid en liknande sammankomst:
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När man som observatör lyssnar på gruppdiskussionerna frapperas man främst
av den ömsesidiga förståelsen för varandras problem. Ledningen är fullt medveten om var brister och svårigheter finns, och kontorsföreståndarna som brotttas med vardagsproblem kämpar med alla medel för att förbättra sina kontors
resurser. Det är en ärlig och öppen debatt, och efter att vid fyra olika tillfällen
ha lyssnat på diskussionerna blir man klar över hur nödvändiga sådana här regelbundna träffar verkligen är (DB:1965/4/39).

Den relation som målades upp skilde sig från den sedvanliga beslutsordningen, där ledningen despotiskt dikterat villkoren. I referatet var det dialog
och förståelse som var tongivande. Istället för konflikt var det samförstånd
som stod på agendan.
I fråga om Södertäljekonferensen hade röster inom organisationen gjort sig
hörda, som önskade att samtliga enheter gjordes delaktiga i omställningen av
arbetet i förhållande till bankens nya organisation, och i bankens fortsatta satsningar på automation. Banken undergick 1965/1966 en genomgripande omstrukturering där centralkansliet fick en samordnande roll i det nationella
banksystemet. Några månader tidigare hade Kjell Hagelberg själv, i ett reportage i Din Bank, kommenterat vikten av att alla skulle delta och ställa sig
bakom omställningsarbetet för automationen. När han nu, denna vårdag stod
inför det trettiotal åhörare som förväntades delta i diskussionen var det därför
kontorens samarbete med avdelningarna för elektronisk databehandling som
stod i fokus. Hagelberg hade månaderna tidigare kommenterat att centralkansliet och avdelningen för elektronisk databehandling ”vid utvecklingen av det
nuvarande systemet liksom i underhåll av dessa rutiner och resonemang om
kommande”, på olika sätt försökte ”hålla kontakt med linjens folk”. På kurser
och vid andra tillfällen då kontorsföreståndare samlades hade frågor om
elektronisk databehandling blivit ett återkommande samtalstema.
Bakgrunden till detta meningsutbyte var att stabens analytiker i det rådande
”högeffektiva och rikt differentierade arbetslivet” förväntades bidra med policyer, mål, metoder, samordning och kontroll, medan linjens uppgift endast
förväntades göra jobbet. Modellen hade inom bankledningen börjat uppfattas
som förlegad. Istället hade ledningen nu fattat beslut om att idéer till nya tjänster, arbetsmetoder, budgetsystem och så vidare ”kunde dyka upp var som helst
i banken”. Vem som helst i banken förväntades ha tillräckligt med kunskaper
om det egna arbetet för att veta hur det kunde effektiviseras och göras bättre.
”Vi behöver byta idéer och få nya impulser och stimulans”, förklarade arrangörerna som med konferensen försökte slå två flugor i en smäll. ”Staben känner behov att förklara evangelium och kontorsfolket vill få tillfälle att förmedla intrycken av kundkretsens eller personalens reaktioner inför centrala
påfund” (DB:1968/2/21).
I egenskap av ansvarig för den elektroniska databehandlingen på centralkansliet hade Hagelberg förstått vikten av lagarbete, och att han för att övergången till det nya systemet skulle gå smidigt, på olika nivåer var tvungen att
samarbeta med kontoren och deras anställda. Han pratade om ett ”lagarbete”
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på olika nivåer, där uppgiften systemutveckling och programmering hade fallit på centralkansliet, men där projektgrupper arrangerats för att involvera representanter från de olika centralkontoren. Systemförslagen behandlades i en
styrande kommitté som i sin kärna alltid utgjordes av ”referentgruppen för
organisations- och EDB-frågor”, en grupp som agerade under den ”administrativa kommittén”, där en representant för verkställande ledningen vid varje
centralkontor ingick.” I systempersonalens sätt att arbeta ingick därefter ”rutinmässig rådprägling och utbyte av idéer med linjen […] där erfarenheten och
de gedigna kunskaperna står att få” (DB:1968/1/13). Kort sagt: lagarbetet i
utvecklingsprocessen följde en hierarkisk och byråkratisk ordergång, vilket
emellertid inte uteslöt att alla åtminstone symboliskt kunde göras till en del i
processen. Om någon inom organisationen var missnöjd eller hade förslag att
framföra fanns det enligt Hagelberg inga formella hinder att ringa upp honom
eller någon kollega på avdelningen för elektronisk databehandling och framföra sina synpunkter. Tanken var att idéer om förbättringsmöjligheter och klagomål kunde framföras från vilken position som helst inom organisationen,
men det var i slutändan alltid ledningen som stod för besluten.
Ett sådant beslut var att introducera bankens nya system för mätning av
arbetsmängder. Kamrer Lennart Jergel från centralkansliets sektion för
elektronisk databehandling var utsedd att förmedla informationen om systemet för åhörarna i stadshotellets konferenslokal. Systemet, som någon spetsfundigt hade begåvat med namnet ”SNAPS” (Skandinaviska Bankens nya arbets- och prestationsmätningssystem) ansågs i framtiden leda till att centralkansliet enklare kunde mäta arbetet vid kontoren. Genom att ”integrera” personalrapporteringen med arbetsmängdsstatistiken kunde kansliet öka sin insyn
i kontorens produktivitet och öka de enskilda kontorens mätbarhet
(DB:1968/2/21).
Konferensen gjorde gällande att bankens ledning hade börjat revidera sin
uppfattning att styrningen av bankens verksamhet skulle ske uppifrån, enligt
strikt tayloristisk modell. Istället för tidsstudiemän, detaljstudier och standardisering av rutiner skulle de anställda själva involveras och genom dialog göras delaktiga i rationaliseringarna. I viss utsträckning låg bankens nya strategi,
och förändringen mot dialog och ökad delaktighet i tiden. Sextiotalets andra
halva har ofta beskrivits som en protesternas tid, en tid som präglades av en
vurm för egalitära samhällsformer och nya, fria former av samvaro. Idéer om
fördjupad demokrati i alla delar av samhället hade vuxit sig kraftiga och rösterna som kritiserade de traditionella formerna för beslutsfattande såväl inom
politiken som inom arbetslivet fått ökad legitimitet (Östberg, 2002:65).
Men ökad delaktighet inom banken var inte bara en reflektion av en yttre
samhällelig verklighet. Den kunde också ses som en förutsättning för att styrning överhuvudtaget skulle kunna vara möjlig. Det nya ”kreativa” och kundfokuserade arbetet, som uppstått som resultat av bankens arbetsdelning, lät sig
nämligen inte styras av fastslagna rutiner. För att snabbt kunna anpassa sig
efter kundunderlag, individuell efterfrågan och andra lokala förutsättningar
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hade den gamla styrformen gjort sig obsolet. Att ”se kunden” och utgå ifrån
kundens behov innebar andra förutsättningar att planera verksamheten. Bankledningen utvecklade därför en ny styrmodell, där viss frihet och självbestämmande kunde tillåtas. Lokala enheter och anställda skulle indirekt styras genom tydligt formulerade lönsamhetsmål och datamaskinernas förmåga att
mäta, integrera och analysera uppgifter om anställda och arbetsmängder.
Kommunikationen mellan enheterna fungerade dock inte alltid som den
borde. När Södertäljekonferensens mötesdeltagare fick chansen att diskutera
omställningen av kontorens arbetsrutiner uppdagades att den information som
kom uppifrån och som kontoren skulle anpassa sin verksamhet efter ibland var
bristfällig. Vissa deltagare tillade att den ibland också var sen. Någon av kontorsföreståndarna poängterade, och fick medhåll om, att kontorsföreståndarna
dessutom borde få tillfälle att lära sig mer om elektronisk databehandling. Programmen fungerade väl, men många representanter ute på lokalkontoren
kände att de ofta hade svårigheter med att besvara frågor och förklara för sina
anställda hur omställningen till elektronisk databehandling gick till
(DB:1968/2/21). Delaktighet och samförstånd ställde nämligen höga krav på
information (jfr Fisher, 2009:34).
Att behovet av och kravet på information ökar, beror på den ökade ”målstyrningen” av företag och arbetsenheter. Man fastställer mål som ska uppnås, men
lämnar rätt stor frihet när det gäller att välja medlen för att nå målen. Ju mer
man går över till målstyrning, desto viktigare är det att informationen fungerar
tillfredsställande (DB:1966/2/36).

Enligt personalsektionens chef Gunnar Karneman hängde målstyrningen och
informationens ökade betydelse samman med att banken vid årsskiftet
1965/1966 genomgått en omfattande omstrukturering. Efter att tidigare ha varit uppbyggd kring tre förhållandevis självständiga regioner hade bankens organisation fått tydligare konturer och blivit mer ”funktionsduglig”. Centralkansliet skulle stå för administrations-, marknads- och planeringsfrågor – en
omstrukturering som i många hänseenden innebar en centralisering av administrationen och en decentralisering av ansvar till de enskilda kontoren, som
uppmanades att själva se till att nå de uppsatta målen. ”Varje kontor skall betraktas som ett självständigt företag – även om det är en del i en stor enhet”,
hade bankens vVD Hans Cavalli-Björkman deklarerat året innan med tillägget
att ”man skall ha tillgång till det stora företagets resurser, men man skall
kämpa för det egna kontoret och för att uppnå ett för varje enhet tillfredsställande resultat” (DB:1965/4/39).
Informationens ökade roll i bankens verksamhet tog sig bland annat uttryck
i de från och med sextiotalet återkommande ritualiserade tillfällen då bankpersonalen bjöds in för att delges bokslut, prognoser och visioner för verksamheten. Statistik, grafer och diagram var återkommande figurer som
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centralkansliet och ledningen använde för att hjälpa de anställda att förstå vilket mål man jobbade mot. De som skulle utföra jobbet behövde dessutom veta
varför målbilden såg ut som den gjorde. I de nya säljinriktade kontoren behövde personalen ”känna motiven för marknadsföringen av de olika tjänsterna
– och helst också till vem och vad och hur man skall sälja – och helst också
till vem” (DB:1967/3/12).
Att bättra på ”dialogen” och ”förmedla information” förväntades innebära
att den personal som informerats om siffrornas verklighet skulle förstå konkurrensens hårda villkor och därmed lättare fatta rimliga beslut. Banken anordnade därför regelbundet olika ”informationsaftnar” och sammankomster
avsedda att öppna för dialog mellan lokala avdelningar och centralkansliet. De
anställda bjöds in att delta i så kallade utvecklingsgrupper, morgonmöten och
olika former av samkväm för att ta del av och, med utgångspunkt i den interna
statistik som datacentralen förmedlat, diskutera lokala frågor.
Istället för direktiv och detaljstyrning av rutiner som utformats enligt tydliga vattenfallsmodeller byggde den nya styrformen på konstruktionen av målbilder, prestationsmätningar, kontrollen av information, resultattavlor, medarbetarsamtal och olika former av kompetensutveckling (jfr Fägerborg,
1996:160). Bengt Fagergren, bankdirektör i Malmö förklarade att ”vad som
sedan är betydelsefullt för att arbetet skall bli en del av oss själva är att vi
känner intresse för vår banks utveckling, att vi aktivt medverkar i försäljningsarbetet och att vi vidareutbildar oss” (DB:1967/3/11). Till skillnad från direktiv som krävde åtlydnad förutsatte informationen tolkning (Graeber, 2015:70).
Skillnaden i styrning handlade därför om att de anställda enligt den nya modellen skulle läras att tänka som bankens ledning och mäta världen efter
samma måttstock.

Den nya tjänstemannen
För länge sedan bestod vår kontorsföreståndarstab till stor del av ”pensionerade överstar”. Inget ont om pensionerade överstar, men deras banktekniska
kunskaper inskränkte sig ofta till att ta emot inlåning – så mycket som möjligt
– och att säga nej till så många krediter som möjligt. Av dagens bankmän krävs
helt andra egenskaper. Där krävs kunskap, energi och fantasi (DB:1963/5/20).

Orden, som kom från bankdirektören Claes Lindskog, var ett uttryck för hur
styrning inom bankens expeditionsverksamhet hade och skulle komma att
fortsätta förändrats. Med ett breddat kundunderlag och service som växande
konkurrensmedel hade arbete på bankens kontor börjat ställa andra krav på
vad som var lämpliga egenskaper hos en bankman. Uttalandet pekade också
ut hur ledningen, genom fokus på ”personlig utveckling” av egenskaper, och
”kompetenser”, allt mer börjat betona den anställdes eget ansvar för bankens
framgångar. ”Vårt förnämsta konkurrensmedel är därför att tillhandahålla våra
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tjänster skickligare än våra konkurrenter gör. Skickligheten beror mycket på
vår kunskapsnivå. Vi bör alltså se till att vi är välutbildade”, kommenterade
bankdirektören Torsten Blennow, från bankens centralkansli. För detta ändamål bedrev banken en intensiv utbildningsverksamhet där ledningen försökte
kommunicera vilka värden som skulle prägla arbetet.
Hur stor förståelse vi än har för vårt eget arbete och hur välutbildade vi än är,
tror jag vi fick svårt att hävda oss utan en god laganda på våra respektive arbetsplatser. Här har vi alla ett personligt ansvar [Blennows kursivering]. Vi
måste se till att anpassa oss i den omgivning vi verkar, vi måste ge något av
oss själva för att skapa trivsel omkring oss. Har varje anställd på ett kontor/avdelning klart för sig vad vi jobbar för och vilka mål som finns uppställda för
vår verksamhet kommer denna laganda och därmed trivseln. Vi måste ju alla
– om resultat skall uppnås – dra åt samma håll (DB:1966/3/6).

Laganda var något banken avsåg att konstruera genom att fostra bankens anställda till att tänka på rätt sätt. Varje år arrangerade Stockholmskontorens utbildningsavdelning därför kurser för sina anställda. En stor del av utbildningsverksamheten hade under flera år handlat om att lära sig ”bankteknik” och att
hantera de nya apparaterna och den information som de förmedlade. Inprogrammerade i bankens elektroniska datasystem kunde lagrade uppgifter om
kundens olika engagemang och konton nämligen göra det möjligt att fatta informerade beslut. Utbildningen hade i första hand koncentrerats kring frågor
om utförandet av traditionella banktjänster, men sedan 1963 hade kursverksamheten kommit att handla mer om försäljningen av tjänster och om personalens inställning.
”Vi vill försöka ge deltagarna en säljattityd. Vi skall ju inte bara arbeta i
banken, utan för banken. Vår uppgift är att entusiasmera och informera”, förklarade utbildningsledaren Knut Irving och berättade att studenterna fick ta
del av uppskattad information om rådande marknadsläge, om bankens utveckling och dess konkurrenssituation. Arbetet fick då en ”mening och man
känner ett ansvar och en önskan att lyckas i sitt arbete” (DB:1963/5/13). Enligt
devisen ”för att känna samhörighet med företaget måste man först och främst
känna företaget” (DB:1965/4/39) fick kursdeltagarna ta del av ett tretimmarssamtal, där personalchefen Hans Bergström och bankens kurator Ludvig Jönsson hade bjudits in för att diskutera frågor om tjänstemannens ställning i företaget. ”För att hela maskineriet skall fungera tillfredsställande fordras det att
vi har kunskap om vårt företag, om vårt yrke, om människans sätt att vara, om
våra rättigheter och våra skyldigheter”, deklarerade de (DB:1963/5/15).
De anställda förväntades alltså inte gå till jobbet för att tjäna ett uppehälle.
De förväntades identifiera sig med sin bank och ta sitt ”personliga ansvar” att
uppnå ledningens målbilder. Detta stod i tydlig kontrast med den tidigare modellen, där ledningen ”tagit ansvar” för att tillvarata varje anställds förmåga
att producera maximalt. ”Vi är idag alla medvetna om att det av oss i bank
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krävs mer än yrkeskunskap. Service, säkerhet, personlighet är viktiga ingredienser i vår samvaro med kunderna”, kommenterade Irving – ett uttalande som
påminde om ett allt mer ”postbyråkratiskt” arbetsliv där företag, som sociologen Richard Sennett konstaterat, framför tydliga arbetsbeskrivningar förväntade sig den rätta andan (Sennett, 2007:42). Arbete i den nya serviceindustrin
hade vid sidan av formella yrkeskompetenser kommit att ställa högre krav på
personliga egenskaper, eller som managementforskaren Peter Fleming formulerar det, att den ”institutionella logiken i företaget separerar ’människan’ från
arbetet”, för att sedan återintegrera dem (jfr Fleming, 2009:17).
Att skapa den rätta personligheten stannade emellertid inte vid attityd och
inställning. Under några förmiddagstimmar fick kontorseleverna lära sig
konsten att se snygga och välvårdade ut. ”Flickorna” fick skolning av Shantungskolan och Karema. Kosmetologer och hårfrisörskor skolade den kvinnliga personalen i hur de med enkla medel kunde lägga make-up och ordna
frisyren. Samtidigt bistod frisören Nils Karlsson de manliga deltagarna med
hjälp i konsten att vårda sitt yttre, kamma sig, sköta sina kläder och planera
sin garderob.
Allt det som tjatats om sedan barnkammaren, kommer tillbaka i ny och positiv
tappning och väl medveten om att ”andra tittar på skorna” återvänder bankmannen till kursen. Där träffar han sin kvinnliga kollega som fått sitt klädmedvetande ytterligare stärkt av chefen för Karema, fru Birgit Salén. Hon bevisar
att kvinnan i banken blir än mera värd om hon förstår att klä sig diskret, med
smak och kvinnlig finess. Vi får också veta att kunden vill bli vänligt bemött
av en välklädd tjänsteman. Kunden vill inte betjänas av en hårt uppmålad
kvinna som ser kvarglömd ut från föregående kväll och vill inte tala med en
tuggummituggande banktjänsteman. Den banktjänsteman som skall betjäna
vår kund skall vara välvårdad, kunnig och säker (DB:1963/5/14).

Sextiotalets konstruktion av kunden gav alltså upphov till konstruktionen av
en ny sorts tjänsteman. Diskret, med smak och finess, välvårdad, kunnig och
säker – bortsett från att vara ”kunnig” så var det i första hand inte yrkeskunskaperna som stod i centrum. Istället handlade det om att som anställd förkroppsliga, eller åtminstone lära sig iscensätta de egenskaper som bankledningen ansåg att ”kunden” förväntade sig hos en bankanställd. Till skillnad
från den gamla tidens ”pensionerade överstar” som omsorgsfullt vårdat ”bankens” rikedomar, skulle mötet med banken ske via lättsamma, eleganta tjänstemän med inställningen att bemöta kunden och vårda dennes ekonomiska intressen.
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6. En postbyråkratisk arbetsplats

Tjänsteautomationen och det intresse för kunden som den burit med sig hade
betydande inverkan på arbetet inom banken. Styrformer, ledningsfilosofier
och arbetsprocesser hade inom den kommersiella verksamhet som banken bedrivit förändrats i takt med nya tekniska möjligheter och samhällelig förändring. Men vad innebar den inom offentlig verksamhet? Det har nu blivit dags
att vända blickarna mot Försäkringskassan för att studera myndighetsarbetets
villkor.
”Vi skulle lika gärna kunna befinna oss på IKEA med tanke på vårt nya
myndighetspråk: kund, leverans, produktion och processer för att ta några exempel. Vad hände med kvalitet, lagstiftning och maktutövning (för det är ju
faktiskt det vi gör mot de enskilda!)?”, kommenterade en anställd med signaturen ”Vicki” på bloggen Försäkringskassan inifrån!.109 Frågan som postades
i augusti 2008 syftade på myndighetens pågående ”förnyelsearbete”, där språket allt mer kommit att efterlikna företagsvärldens.
Som citatet påbjuder tenderar ledningsspråket inom vitt skilda organisationer vara påfallande likartat. Vissa forskare, som historikerna William Bruneau och Donald C. Savage (2002) har föreslagit att detta skulle kunna ses
som en effekt av det språk som policymakare och experter använder för att
beskriva sina organisationers verksamhet. Förmågan hos de för tiden dominerande ledningsmodellerna, att plocka upp samtida, positivt laddade ord och
införliva dem i sina egna vokabulär har enligt Bruneau och Savage gjort att de
blir applicerbara inom olika verksamheter. Enligt denna förklaringsmodell blir
det möjligt att förstå varför ”effektivitet”, ”leveranser”, ”flöden” och ”värde
för kunden” blivit viktiga operativa begrepp inom mål- och prestationsorienterade organisationer, oavsett om det rör sig om offentlig eller privat verksamhet (Bruneau and Savage 2002:12).
En sådan förklaring förtjänar emellertid vissa kompletteringar eftersom den
lägger vikten på språkets och ledningsfilosofiernas tillämpbarhet istället för
de likheter i verksamheternas faktiska och materiella organisation som språket
ska beteckna. Arbetsprocessen har i själva verket under kapitalismen utvecklats enligt liknande mönster oavsett om det rört sig om privat eller offentlig
verksamhet (se t.ex Weber, 2001). Det gäller också villkoren för såväl arbetare
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som tjänstemän. Etnologen Birgitta Conradson berättar exempelvis att tjänstearbetet under nittonhundratalet gått samma vägar som industrin (Conradson,
1988:35ff).
Takten i denna utveckling har varierat inom olika sektorer, men den allmänna tendensen har varit att arbetsuppgifter gradvis delats upp, att vissa uppgifter har mekaniserats och hela arbetsområden med elektronikens hjälp så
småningom har flyttat in i maskinerna. Samtidigt har det ”levande arbetet”
och de anställda, i takt med att de gamla uppgifterna försvunnit ur den omedelbara produktionen och ersatts med maskiner och maskinsystem, sysselsatts
med nya ”lönsammare” uppgifter som försäljning, marknadsföring och kundbemötande (Berner, 2012:69). ”IT-revolutionen” förenklade arbetet till viss
del, men skapade också nya arbetsformer. En allt större del av organisationernas anställda började arbeta med ekonomi, försäljning, marknadsföring och
IT, medan färre ägnade sig åt tillverkning och produktion i traditionell mening
(Forssell & Ivarsson Westerberg, 2014:68).

Minskade anslag och målorientering
När Försäkringskassans ”primära ytor” hade blivit kundcenter i telefon, och
självbetjäning på nätet istället för lokalkontor, dit allmänheten hade kunnat gå
eller ringa, förväntades självbetjäning plocka hem stora produktivitetsvinster.
”Myndigheten måste ha så pass bra tjänster att kunderna i första hand går till
självbetjäning så att det ringer färre och färre behöver besöka oss. Vi hade ju
enormt många besök på kontoren som vi bedömde som onödiga besök”, förklarade portföljansvariga Gunilla Höglund. Anledningen till att hon bedömde
vissa besök vara ”onödiga” och andra inte, var framförallt effekten av två faktorer: att myndigheten med knappa ekonomiska resurser var tvungen att välja
var resurserna skulle allokeras, och att det på marknaden fanns teknik tillgänglig som väntades kunna lösa problemet. ”Vi får ju mindre medel och måste ju
tänka till”, förklarade hon och fortsatte:
Hur kan vi göra bra leveranser till kunderna utan att det kostar mer och mer?
Det kanske är bättre att lägga pengar på de personliga mötena. Automatisering
är både för kunden som får ett snabbt svar och att det är enkelt, men också ur
ett effektiviseringsperspektiv [Höglund 2013].

Att vissa delar av verksamheten kunde automatiseras räckte inte som lösning.
Ännu kunde inte all verksamhet automatiseras. Myndighetens kundundersökningar visade nämligen att kunder inom vissa ärendeslag värdesatte personliga
möten.110 Organisationen var därför tvungen att se till att den verksamhet som
ännu inte automatiserats gjordes så ändamålsenlig och effektiv som möjligt.
110
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En rad förändringar inom socialförsäkringen innebar under tvåtusentalets
första decennium en administrativ tillväxt. Samtidigt hade anslagen till Försäkringskassan gradvis minskat. Myndighetsledningens strategi för hur de nya
budgetmålen skulle mötas i en tid med svårigheter beskrev hur den nivå som
regeringen satt för 2011 innebar ”stora utmaningar för myndigheten och dess
personal.”111 Myndigheten skulle bli tvungen att minska antalet årsarbetskrafter och genomföra en rad andra kostnadseffektiviserande åtgärder för att skapa
en mer effektiv verksamhet. Planen var att med hjälp av ny teknik och organisatoriska förändringar av arbetsprocessen kunna hantera de minskade anslagen och slimma verksamheten.
Ett sätt att hantera de nya omständigheterna var att ”utveckla myndighetens
arbetssätt och handläggningsprocesser” med målet att säkerställa kvaliteten,
snabba upp och minska resursinsatsen per ärende i handläggningen. Ett annat
var att ”utveckla arbetsmetodik och processer” inom IT-området. När nya
handläggningsprocesser, med hjälp av standardisering och tjänsteautomation
hade etablerats räknade myndigheten med att produktiviteten skulle öka med
upp till tio procent. Vid sidan av dessa åtgärder hade myndighetsledningen
också börjat fundera på att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad.112
Till skillnad från kommersiella företag som konkurrerade om marknadsandelar och jagade högre vinstmarginaler fanns det hos myndigheten inget direkt
vinstintresse som drev verksamheten. Trots det var skillnaderna mellan myndigheten och utpräglat kommersiella verksamheter, som vi ska se, påfallande
små. Marknad eller statliga anslag – i organisationens planering var det relationen till yttre omständigheter och åtstramningar som skapade incitament till
förändring. Om myndigheten spontant inte själv kunde åstadkomma förväntade effektiviseringar tänkte man sig att de skulle kunna uppnås genom att
konkurrensutsätta delar av verksamheten. Relationen mellan konkurrens och
sökandet efter effektivare metoder och tekniska lösningar innebar alltså också
att aktörer inom statsapparaten precis som inom näringslivet förväntade sig att
nya organisationsformer och teknik skulle råda bot på organisationens utmaningar (jfr Harvey, 2007:68).
Målen som stipulerades i socialdepartementets regleringsbrev var löst formulerade. Catarina Mangård som arbetade som enhetschef vid ett av myndighetens lokala försäkringscenter berättade att vem som tolkade dem fick betydelse för hur tillämpningen såg ut. Tillämpningen av olika direktiv kunde därför förstås som en tolkningsprocess där övergripande mål behövde omtolkas
och omsättas för att fungera i en lokal kontext, med lokala betingelser. ”Man
kan ju säga att allting som kommer uppifrån [från socialdepartementet] går
via huvudkontoret, och försäkringsprocesser som sen gör vissa tolkningar”,
förklarade Mangård.
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Att målen var löst formulerade och att tolkningsprocessen gjorts till en del
av olika enheters ansvar kunde ses som ett bredare fenomen som svarade mot
allmänna förändringar inom organisationers sätt att fungera, som skisserades
i föregående kapitel. Socialantropologen Christina Garsten och sociologen
Kerstin Jacobsson (2013) menar att denna typ av vaga och medvetet ouppnåeliga målformuleringar som lämnar tolkningsutrymme har varit vanlig inom
de större, ”platta” organisationer som vuxit fram sedan sjuttiotalet. Vaga formuleringar som kan fyllas med vilken betydelse som helst tillåter organisationer att göra omtolkningar, förnya strategier och arbetssätt och att snabbt anpassa sig i förhållande till externa förhållanden (Garsten & Jacobsson,
2013:425f).
I balansgången mellan regleringsbrev och budget hade myndighetsledningen brutit ner det övergripande målet med förtroende till frågor om kundfokus och att sätta kunden i centrum. Kundfokus behövde emellertid också
tolkas i förhållande till de olika enheternas funktioner, befintliga lagar och
direkta regler etc. ”Det kommer till exempel ut riktlinjer och vägledningar för
oss hur vi ska tolka”, men i slutändan ”handlar det om att göra målet till sitt
eget”, kommenterade Mangård och förklarade hur tolkningen skedde i nedåtstigande led genom organisationen. Tolkningsprocessen var alltså inte alldeles
fri.
Det kommer ju i fallande ordning. Vad innebär målet för region nord? Sen så
blir det på den nivån. Vad ser man där? Och sen blir det ju ner på kontorsnivå.
Vad innebär det här för oss och vårt uppdragsområde? Vilket förhållningssätt
behöver vi ha, och vilka aktörer behöver vi söka upp? Hur ska det kännas att
möta oss? Hur ska det kännas att komma och möta oss som handläggare? Hur
ska vi formulera våra brev? Ja, det är mycket sådär. Vi pratar väldigt mycket
om det. Kundfokus och förtroende är väldigt högt på dagordningen. Nu håller
vi på att ställa om och pratar väldigt mycket om vad som är värdeskapande för
kund? Vad får kunden ut ur det här? Men även hos oss har vi pratat väldigt
mycket om hur ska det kännas att träffa oss. […] Det är ju en förtroendefråga.
Det finns ju förväntningar där att det ska [knäpper med fingrarna] gå så fort.
Att du lämnar in och så är det klart. Det är det enda folk förväntar sig. Då är
det ju det uppdraget man ska bygga på [Mangård, 2013].

Mangård tryckte alltså på att myndighetens kundfokus tog sig olika uttryck på
olika nivåer i organisationen, från övergripande perspektiv på hur verksamheten skulle organiseras, ner till kontorsvardagens praktiska frågor om ordval
i enskilda brev.
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Den nya filosofin
Förtroende var viktigt för myndigheten och de försäkrades missnöje över
långa handläggningstider och bristande tillgänglighet hade inom organisationen översatts till att kunderna efterfrågade tillgänglighet och effektivitet.113
Kunderna, menade myndighetens HR-direktör Lars-Åke Brattlund, ville ha
tjänster som kunde levereras snabbt, enkelt och på rätt tid enligt devisen ”justin-time”. Begreppet var en grundläggande princip inom det övergripande ledningskonceptet lean-production. Idéerna bakom konceptet hade ursprungligen
hämtats från den japanska bilindustrin där många av de organisatoriska principer på vilka lean-filosofin byggde hade bidragit till en avsevärd ökning av
företagens produktivitet (Arvastson, 2004:142).114
Inom Försäkringskassan betraktades lean därför som ett sätt att tillgodose
”kundernas behov” inom ramarna för de politiska och ekonomiska krav som
ställdes på organisationen. Tanken var att alla organisationens nivåer skulle
börja omsätta ledningsfilosofin i sitt arbete (DS:2012/6/11). ”Det är ett jättestort fokus nu på att man ska lyssna på kundernas behov och vi genomför ju
en lean-implementation också som tänker på kundbehovet”, förklarade portföljansvariga Gunilla Höglund. Tanken var att ett fokus på vad som skapade
”värde för kunden” skulle bidra till att identifiera de områden där myndigheten
kunde göra besparingar. Moment och arbetsuppgifter som inte direkt svarade
mot de behov som identifierats skulle då kunna kapas bort utan att den försäkrade drabbades. Lean handlade i allt väsentligt om en strömlinjeformning av
verksamheten (se även Lindqvist, 2008:92f).
Ute på våra kontor handlar lean om hur vi skapar effektiva flöden så att kundens ärenden går så smidigt som möjligt och i det kan vi ibland bli tvungna att
titta på våra interna processer. Vi kanske krånglar till det och byter ärenden
med varandra för mycket som gör att det tar lång tid. Att vi har liggtider på
ärendena. Vi tittar på värdeflödet [Höglund, 2013].

Gunilla Höglund förklarade hur den nya lean-modellen avsåg att förändra det
sätt som anställda och ledning såg på verksamheten. Lean byggde på en processtyrd verksamhetsmodell där tonvikten i arbetet låg på varje enskilt ärendes
väg genom handläggningsprocessens olika moment och instanser. Detta stod
i kontrast till det fokus på ”balanser” och ”produktionskvoter” som dominerat
tidigare produktionsformer och som skapade onödiga ”liggtider”. Höglund deklarerade att det inom den nya organisationsmodellen var ”viktigt att de som
jobbar tillsammans ser varandra som kunder, att jag gör rätt för mig så att du
113
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inte behöver ta hand om det som jag gjort slarvigt”. Vad Höglund tycktes säga
var att tonvikten i verksamheten lades på rörelsen mellan olika steg i processen. Myndigheten talade om denna rörelse som ett ”flöde”. Pär Krantz, en av
myndighetens utstationerade platschefer förklarade:
Man pratar om ett flöde, och det flödet handlar om tiden. Det är snarare tiden
per dokument och inte antalet dokument per tid. Alltså att du vänder på det där
och ser på hur lång tid det tar för dokumentet att gå igenom hela processen och
så tittar du på de olika stegen för det [Krantz, 2013].

Istället för att varje del i produktionskedjan producerade ett visst antal produkter under en avsatt tid och sedan levererade arbetsprodukten till nästa steg
i kedjan så skulle fokus ligga på hur lång tid det tog för varje enskilt ärende
att röra sig genom hela processen. Arbetsprocessen organiserades efter kunden istället för tvärt om. Det enskilda ärendets hela resa var därför tongivande
för varje enskilt arbetsmoment.115
I praktiken innebar det att vändningen handlade om att den anställde arbetade för att varje enskilt ärende skulle gå så fort som möjligt istället för att
koncentrera sig på att hinna med så många uppgifter om möjligt. Ansvaret
lades på varje individ i produktionskedjan att minimera arbetstiden per dokument. Tanken var att detta skulle generera ett jämnare flöde genom organisationen. Det innebar att arbetet organiserades efter konstruerade idéer om kunden, flödet och processen som en helhet, där varje enhet framför allt tog ansvar
för att minimera flaskhalsar och andra problem som bromsade genomflödet
av ärenden.

Inläsningscentralen
Inom olika delar av organisationen tolkades målen om förtroende och kundfokus olika, och i tolkningarna var det olika begrepp som kommit att bli bärande för verksamheten. I myndighetens mer processinriktade verksamheter,
som handläggning, IT, drift, och i huvudkontorets administrativa blick var det
till exempel effektiva ”flöden” som blev den bärande metaforen för att kunna
svara mot kundens behov.
Inläsningscentralen var en verksamhet som sedan 1995 hade upphandlats
med ett privat företag och var på så vis ett uttryck för nittiotalets privatiseringsvåg. Företaget stod för all digitalisering av myndighetens blanketter, dokument och ansökningar. Inläsningen var en grundförutsättning för myndighetens digitala arbete, vilket avspeglade sig på inläsningscentralens arbete,
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istället för resurseffektivitet, som förutsätter maximalt utnyttjande av anställda och maskiner
under avgränsade tidsperioder.
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klargjorde Pär Krantz som var produktionschef för verksamheten. ”Outsourcar man så är det ju viktigt att titta på det som att det är något som ska gå in i
ett flöde. Det här är första delen i en total process”, klargjorde han. Det var
viktigt att enheten integrerades friktionsfritt i myndighetens totala produktionsprocess. Den ingick som en första länk i den kedja av produktionsenheter
som bands samman av myndighetens ärende- och informationsflöde. Företaget hade därför, precis som Försäkringskassan, sedan den senaste upphandlingen börjat följa lean-konceptet.
Krantz satt i ett kvadratiskt kontor med glasväggar och god överblick över
lokalen. Vi samtalade och drack varsin kopp ljummet automatkaffe. Jag hade
för ett ögonblick tappat koncentrationen och lät blicken och tankarna ströva
fritt inne i det lilla, men välorganiserade kontoret. Längs en av de glasväggar
som vette ut mot produktionslokalen stod några bildskärmar. Den ena återgav
vad övervakningskamerorna såg. Människor rörde sig på skärmen. Några stod
framför en arbetsbänk och sammanfogade flinkt papper i någon av företagets
lokaler. Den andra bildskärmen visade ett flödesschema. Olika arbetsstationer
markerades, kopplades samman och blev överblickbara i ett system bestående
av ett tiotal rutor med färgade linjer. Det föreföll inte orimligt att jag, om jag
skulle klicka på någon av rutorna skulle kunna ta del av siffror och statistik
om de enskilda momenten, men det gjorde jag inte. Istället fantiserade jag om
att skärmarna tillsammans verkade sammanfatta den blick med vilken Krantz
i sin tjänst såg på verksamheten – inläsningen. Hans röst bröt åter in och hävde
min förtrollning. ”I senaste upphandlingen såg vi ju över hela flödet, hur det
funkar, hur saker och ting är uppsatta”, förklarade han och tillade att ”det är
ju det som är designen av hela uppdraget. Vad som händer i de här olika stegen”. Underligt nog tycktes han kommentera mina tankar – att övervaka flödet
var att övervaka arbetet.
På inläsningscentralen lästes de försäkrades blanketter, dokument och
handlingar in. Fysiska akter digitaliserades för att uppgå i den abstrakta, digitala myndigheten. Till detta steg fanns det två så kallade inflöden: kundpost
och kassapost, alltså post som skickats från de försäkrade och kassan. ”Vi har
inga digitala inflöden. Ingen mejlportal där man skulle kunna mejla in sin
blankett och vi importerar den. Här är det papper som kommer in”, förklarade
Krantz. ”Två SJ-pallar med information kommer in dagligen med den totala
informationen i kartonger.”
Liksom på banken utgjorde volym och vikt grundläggande mätenheter för
att uppskatta dagens arbete när posten anlände på morgonen. När postlastbilen
kom in klockan åtta på morgonen förväntades bildoperatörerna, de som arbetade med inskanningen stå redo och klara. Dessförinnan hade de passerat genom entrén och fått sina ögon skannade. Eftersom man handskades med värdehandlingar var säkerheten hög. ID-bricka och inskanning ansågs därför nödvändig och varje individ som kom in registrerades. Informationen sparades
digitalt och gav arbetsköparen en god överblick över trafiken in och ut ur lokalen. Det var alltså inte bara dokumenten som kom in som skulle skannas,
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tänkte jag, och reflekterade vidare över hur ärenden och anställda på så vis
uppgick i samma överblickbara kalkyl, som statistiska enheter för verksamhetens produktionskrafter, administrerade genom myndighetens och företagets flödesprogram.
Lysrör, ljuddämpande skärmväggar och grå heltäckningsmatta – ljudet var
dämpat men fläktar, processorer och pappersprassel skapade en påträngande
ljudbild. Det slamrade ordentligt när posten kom in genom plåtdörren som
vette ut mot lastkajen. Två pallar med brev, cirka ett ton vardera. Samtidigt
som den nya posten kom in lämnade man ifrån sig gårdagens dokument som
skulle föras till arkivering. Personalen hade nämligen 24 timmar på sig att
processa de dokument som kommit in. Som mest hade enheten scannat
190 000 dokument på 24 timmar, berättade Krantz och tillade att man årligen
behandlade 60 miljoner dokument. Bildoperatörerna tog emot den ankommande posten, vägde den, öppnade kuvert, sorterade blanketter, intyg och formulär enligt ärendeslag och matchade blanketter, intyg och formulär med
varandra. Därefter preparerade de dokumenten för skanning genom att sammanfoga blanketter, intyg och formulär och separera dem från varandra. Skanningen kontrollerades i ett dataprogram innan dokumenten skickades vidare i
form av digitala filer till Försäkringskassan. Allt detta kallades i myndighetens, och produktionsledningens språkvärld för att ”ingå i ett processflöde”.
Var för sig hade de olika arbetsstationerna utarbetats i detalj för att maximera
effektiviteten i varje dokuments rörelse genom processen.
En av dessa stationer var brevöppningen som tog vid så snart posten hade
vägts. Personalen förde den då vidare in genom en öppning i väggen till en
inglasad avdelning avsedd för Försäkringskasseärenden. Det var där myndighetens ”processflöde” tog sin början. På andra sidan öppningen i väggen satt
en man hukad över ett litet skrivbord och öppnade kuvert. Vant plockade han
upp kuvert från pallen som stod på golvet intill. Ett efter ett plockade han upp
kuvert och förde in en av kuvertets sidor i en speciell apparat. Det surrade lite
när maskinen öppnade det. Maskinoperatören vred sedan på kuvertet och
fräste bort kanten på en andra sida. ”Då blir det enkelt för dem som sorterar
papper att plocka ut dokumenten” förklarade han och kastade ett öga åt vårt
håll. På så sätt blev det ”en effektivare överlämning” när nästa operatör plockade ut dokumenten, förklarade ”Gunnar” som under rundvandringen agerade
guide. Han fortsatte att förklara att man, om kuvertet var litet, bara öppnade
på en sida. Risken var annars stor att man råkade kapa de dokument som låg
inuti. Kapade dokument gick inte att köra i skannern, vilket störde produktionen. Operatören förklarade att maskinen började bli dålig, att skärbladen var
utslitna och måste bytas. Sedan plockade han upp ett nytt kuvert, höll det framför sig och stoppade in en sida i maskinen.
Upptagenheten med att göra arbetet enkelt för nästkommande arbetsmoment gav uttryck för den upphöjda betydelse som leveranserna och rörelsen
mellan olika arbetsmoment hade i det flödesorienterade produktionsförloppet.
Maskinoperatören överlämnade inte kuverten, han gjorde ”en överlämning”.
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Överlämningen framträdde i formen av ett substantiv och gav uttryck för den
tonvikt som låg på helhetsprocessen. På produktionschefens monitor var det i
övergångarna mellan olika moment som flaskhalsar blev synliga som rödmarkerade siffror.
Nästa station var förlagd i rummet intill. Lokalen var belagt med heltäckningsmatta och det surrade av allsköns apparater för skanning och utskrifter.
Mänsklig tystnad och maskinära bakgrundsljud sögs sakta upp, försvann in i
varandra och blev diffusa. Den materiella verkligheten försvann in i bakgrunden för att utgöra arbetets scenografi. Runt om i lokalen satt eller stod vad jag
uppfattade som ett tjugotal bildoperatörer vid sina höj- och sänkbara bänkskivor i björkfaner och sorterade papper. Det var dessa människor, i denna lokal
som varit synliga på monitorn på Krantz kontor.
Sorteringen av papper var ett omfattande, manuellt jobb som krävde en
fingerfärdighet som maskiner inte kunde slå. På varje skrivbord låg högar av
papper och dokument som personalen med flinka fingrar och koncentrerade
blickar, bläddrade i, fördelade i högar eller lade omlott. Arbetet var utstuderat
och invant. Hastiga handvändningar separerade, matchade och kopplade samman papper som utgjorde ärendehandlingar med andra mellanliggande papper
som skulle hjälpa skannern att förstå vad den läste. Gunnar förklarade att det
var viktigt att de dokument som skulle skannas förbereddes väl så att apparaten inte läste informationen fel. Den operatör som ansvarade för skanningen
kunde därför via en bildskärm kontrollera så att det inte uppstod några problem. Vissa kuvert som kom in innehöll nämligen dokument som skulle separeras från varandra. Föräldrapenning, bostadsbidrag, assistansersättning –
olika dokument skulle skickas till olika handläggare och kontor som specialiserade sig på särskilda ärendeslag. För att maskinen inte skulle placera dem i
samma datafiler krävde varje separat inskanning ett så kallat ”digitalt gem”,
som visade att de handlingar som kom därefter var ett sammanhängande dokument. De slutgiltiga samlingsdokumenten skulle därefter separeras från
varandra. För att separera dessa från varandra använde bildoperatören ett ”digitalt kuvert” som separerade och identifierade handlingarna som ett dokument för sig.
Inläsningens arbetsuppgifter var upplagda för att passa maskinernas kapacitet. Allting skulle ligga på plats och göras rätt. Maskinerna, utgjorde materiella kontrollpunkter i inläsningscentralens processflöde. Rundvandringen
mellan den ena arbetsstationen och den andra, det vill säga rörelsen genom
produktionen återspeglade det perspektiv som administrationen anlagt på arbetet. Skärmar, flödesscheman och stapeldiagram tycktes föreslå att helhetsperspektivet hade tömt den enskilda handlingen på innebörd. Varje arbetsuppgift hade utformats enligt tanken på nästa moment, vilket gjorde processflödets materiella verklighet till en sönderstyckad tillvaro där helhetens målrationalitet, och rörelsen mellan olika arbetsmoment hade överordnats
människan och dess enskilda arbetsmoment. ”Effektiva flöden” var en förskönande omskrivning av arbetets täthet.
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Driftcenter i Sundsvall
Automationen, och att dokument och handlingar började ingå som en del i
myndighetens digitala processflöde skapade, precis som hos banken nya arbetsuppgifter. Vid sidan av de uppgifter som krävdes för att läsa in och digitalisera fysiska dokument förutsatte digitala flöden vissa mått av övervakning.
Det var nämligen mycket information som skulle behandlas för att ge myndighetens ledningsfunktioner en helhetsbild av verksamheten. Myndigheten
hade därför en hel avdelning som uteslutande jobbade med att kartlägga och
följa alla processer. Hur kunde då detta arbete se ut? I ett reportage i Dagens
socialförsäkring fick läsaren bekanta sig med myndighetens driftcenter, som
var förlagt hos IT-avdelningen i Sundsvall där myndigheten sedan sjuttiotalet
haft sin stora datacentral. Driftcenter verkade dygnet runt, jul, nyår, påsk och
sommar. Tre personer fanns alltid närvarande för att hålla systemet under uppsikt och totalt var det 16 drifttekniker som delade på arbetspassen. De arbetade
i tolvtimmarsskift för att se till att verksamheten flöt som den skulle. ”Det får
helt enkelt inte bli några längre stopp i systemen. De måste alltid fungera”,
förklarade Kent Sjölund som var driftcentrets chef. Arbetet var upplagt så att
de anställda jobbade tre dagar eller tre nätter i rad. Arbetstiden var hårt reglerad. ”Jag vet att jag alltid måste komma prick i tid och att jag aldrig kan gå
tidigare. Men det är helt okej. Vi är ett tajt gäng som jobbar här och vi har
roligt tillsammans”, konstaterade Larsmarker, som var en av avdelningens
drifttekniker (DS:2010/1/22f).
Driftcentralen påminde i allt väsentligt om kontrollrummet vid något kärnkraftverk. Strax under taket längs en av väggarna satt fem stora skärmar som
var och en visade olika diagram och staplar. Under dessa satt tjugo lite mindre
skärmar. Vissa skärmar lyste blått, andra var vita eller svarta och rymde mängder av olikfärgade symboler, ikoner och siffror. Siffra för siffra, tecken för
tecken rullade långa lodräta rader av data sakta förbi. Tätheten mellan de
tecken som passerade förvandlade den verklighet om vilken de talade, de enskilda kunderna, ärendena och arbetsmomenten, till ett flöde med sömlösa
övergångar och utan tydliga avgränsningar (Williams, 2003:90). Etnologen
Fredrik Nilsson skriver att ”flöden” som begrepp ofta används för att beteckna
rörelser och gränsöverskridanden, men att flöden likväl, om man tar hänsyn
till deras materiella villkor kan tolkas som konstruktioner av nya helheter
(Nilsson, 1999:20). Flödet hade i myndighetens verksamhet börjat te sig som
ett ting.
Andreas Larsmarker, Mikael Dusthall och Rolf Ridderberg satt bekvämt,
men vaket i sina ergonomiska kontorsstolar i svart buntat läder och såg till att
handläggningssystem och självbetjäning fungerade som de skulle. Att stolarna
gav intrycket av att vara påkostade och bekväma var begripligt. Om jobbet var
att i tolvtimmarspass sitta och bevaka myndighetens processer kunde lite ergonomi tyckas vara på sin plats. Tillsammans med kaffekoppen som bidrog

156

till att hålla koncentrationen uppe stod ytterligare två dataskärmar på skrivborden, varav den ena var uppkopplad till myndighetens intranät ”Fia”, där
information om eventuella driftstörningar kunde läggas upp. Om något fel
uppstod eller om systemet upptäckte anomalier skulle larmen dyka upp på den
stora ”incidentskärmen”. Hög risknivå markerades med rött och följdes av en
ljudsignal ifall någon för ögonblicket skulle ha tappat koncentrationen. ”Det
är jätteviktigt att vi har fullt fokus. Det går inte att slappna av för mycket”,
förklarade Larsmarker (DS:2010/1/22). Med blickarna mot systemets livstecken vårdade driftteknikerna processflödet som ett lindebarn.

Kundservice och känslor
Det var kanske inom kontorsverksamheten som begreppet kundfokus tydligast
kom till uttryck. I likhet med de bankanställda hade arbetet på myndighetens
kvarvarande kontor i takt med automation, outsourcing jämte tydligare arbetsdelning, kommit att handla allt mer om kundbemötande. Servicekontoren beskrevs i jobbannonser som en arbetsplats som stimulerade till kreativitet och
lärande. När handläggning, pappersarbete och utredningsarbete utfördes på
annat håll, eller till och med av kunderna själva, förklarade både servicehandläggare och ledning att ”mer tid skulle frigöras för mer stimulerande, och komplexa arbetsuppgifter”.
Detta nya ”stimulerande” arbete innebar att personalen på myndighetens
olika kundmottagande kontor i första hand inte längre agerade som myndighetspersoner utan som informatörer och rådgivare i servicefrågor. Carolina
Mangård, som jobbade som enhetschef vid ett av myndighetens kontor, berättade att kundfokus förändrat enhetens arbetssätt och attityder gentemot kunden. Man hade börjat intressera sig för hur det skulle ”kännas att träffa myndigheten”, och hur man kunde få kunder att ”uppleva sig väl bemötta”. ”Förtroende handlar ju kanske inte alltid om att man ska ha rätt. Man ska känna
sig rätt behandlad också. Det är en viss skillnad”, förklarade hon och menade
att en del av arbetet handlade om att ”ha is i magen och våga vara medmänniska” och ta hänsyn till människors känslor. Det var därför viktigt att man på
kontoret hörde, såg, och hjälpte kunden att förstå regler och beslut. Hon deklarerade att uppdraget ”aldrig var att försvara Försäkringskassan utan att förklara”, så att kunderna förstod att det inte var som individer som de drabbades
av beslut utan att det var regelverket som medförde vissa konsekvenser.
I servicekontorens jobbannonser kunde man läsa att det var viktigt att ha
”en öppen, lyssnande och förklarande attityd”. Enligt arbetsbeskrivningen
handlade jobbet som servicehandläggare om att kortfattat och informativt besvara frågor, ge vägledning, service och information till privatpersoner och
företag. Det innebar också att specifikationerna för vem som var kvalificerad
att arbeta på kontoren hade ändrats sedan den tid som delar av handläggningen
faktiskt utfördes på de lokala kontoren. Regelbunden kontakt med kunder och
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servicearbete innebar att myndigheten lade stor vikt vid personalens personliga egenskaper och förmågor. I takt med att beslutsfattande och olika former
av administrativa rutinuppgifter förflyttats från servicekontoren och i kontrast
till tidigare fokus på noggrannhet och integritet så hade förmågan att kommunicera väl och att arbeta i ett högt tempo blivit eftertraktade förmågor. Samtidigt hade även gott bemötande, flexibilitet och god servicekänsla blivit uppskattade personliga egenskaper.

Dagens socialförsäkring instruerar kassapersonalen i hur de bör förhålla sig till
kund och arbetsgivare (Bilden hämtad från DS:2009/2/14).

Hur arbetet kunde se ut i praktiken framgår när servicehandläggaren Madeleine Kraft i tidningen Dagens socialförsäkring beskriver vad som för henne
utgjorde en arbetsdag. Här presenterar jag i korthet vad Kraft kallar för en
”vanlig” förmiddag:
Mitt första besök är en kund som undrar varför han inte har fått sin sjukpenning
samtidigt som han kräver att få sjukpenningen kontant. Jag säger att utbetalningsdatum är den 25:e. ”Nej, säger kunden, jag har utbetalning var 14:e dag,
och det strular alltid.” Jag trodde inte att 14-dagarsutbetalningar existerade
längre eftersom vi på det kontor jag jobbat tidigare tagit bort dessa. Jag föreslår
honom att vi ändrar utbetalningarna till en gång per månad. Då blir han arg och
säger ”jag har minsann fått utbetalning av sjukpenning var 14:e dag i snart fyra
år, och ska fortsätta med det”. Då tänker jag på ESR: Enkelt-nej, snabbt-nej,
rätt-nej! Han fick en kontantutbetalning.
Nästa kund är en ung kvinna som lämnar sin blankett om föräldrapenning.
Jag undrar om hon har tillgång till Internet och säger att hon kan begära föräldrapenning via Försäkringskassans självbetjäningstjänst. Hon säger att hon
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försökt, men hon tycker det är svårt. Jag ber att få visa henne och vrider skärmen mot henne. Under tiden jag visar henne blir min kollega bredvid utskälld
av en man för att han kommer att få restskatt. Han är väldigt arg ena stunden,
för att nästa stund vara ledsen och gråta. Jag har lite svårt att koncentrera mig,
men kunden är i alla fall mycket nöjd när hon går och säger att nästa gång fixar
hon att begära föräldrapenning själv.
Kund nummer tre är en kvinna som fått meddelande om att hon ska betala
tillbaka 5 000 kronor eftersom hon har fått för mycket pengar i bostadsbidrag.
Hon säger: ”Nu var jag tvungen att ta ledigt från jobbet och komma hit för att
jag vill göra en avbetalningsplan. Jag har ringt och, jag ljuger inte, jag har ringt
numret som står på brevet runt 30 gånger per dag i en veckas tid och inte kommit fram.” Jag ber om ursäkt å Försäkringskassans vägnar och vi gör en avbetalningsplan som jag skickar vidare.
Kund nummer fyra lämnar ett läkarintyg, jag kollar om det är ändrad omfattning av frånvaron eller något annat jag behöver utreda.
Kund nummer fem är en äldre man som ska gå i pension och vill ha en
prognos. Han får en utskrift av pensionsprognosen och en ansökan om ålderspension.
Kund nummer sex lämnar ett läkarintyg där hon ändrat omfattning, hon har
varit helt sjukskriven och har börjar arbeta halvtid. Jag gör en deltidsutredning
och journalför den.
Nästa kund, nummer sju, undrar varför han bara har fått aktivitetsstöd för
nio dagar när han ska ha för nitton dagar. Jag ser direkt att man registrerat nio
i stället för nitton dagar av misstag. Eftersom kunden är så upprörd så bestämmer jag mig för att ringa gruppen som jobbar med aktivitetsstöd i stället för att
mejla. Jag säger till kunden att jag ska ringa genast, och då säger han: ”Om det
är samma nummer som jag försökt ringa i tre dagar så kan du nog glömma att
komma fram.” Han fick rätt. Jag ber att få återkomma till honom senare under
dagen när jag fått tag på en handläggare. Han nöjer sig med det.
Nummer åtta är ett ungt par från Chile som har frågor om föräldrapenning
och barnbidrag. Jag börjar förklara reglerna kring föräldrapenning men de säger att de inte förstår så bra. Jag tar fram papper och penna och ritar upp samtidigt som jag förklarar på nytt. Nu förstår de bättre och vill ha med sig det jag
ritat upp.
Nummer nio vill ha en ansökan om flerbarnstillägg. Besök nummer tio börjar så här: ”Nu har ni gjort fel igen, jag vet nog vad ni håller på med.” Ärendet
gäller hennes son som har fyllt 18 år och har fått underhållsstöd utbetalt på avi
trots att han har lämnat in uppgift om kontonummer. Hon har fullmakt och
uppgift om kontonumret med sonens underskrift med sig som jag registrerar
på en gång. Jag säger att utbetalningen nästa månad kommer att gå till kontot.
Hon säger att det är bra, men avslutar ändå besöket med: ”Vi får väl se om det
blir rätt” (DS:2008/7/11ff).

”Ingen dag är den andra lik” var en vanligt förekommande kommentar bland
servicekontorens anställda. De ärenden som förekom i Krafts berättelse visar
att servicehandläggarna ägnade sin tid åt ett stort antal av servicerelaterade
uppgifter. Under dagen hann Kraft med en lång rad möten där hon på bästa
vis försökte hjälpa kunderna med de verktyg som hon hade till hands.
Vid servicekontoren bar varje kund med sig nya frågor. Personalen kunde
hjälpa försäkrade att byta handläggare, ge råd i hyresbidragsfrågor, ta emot,
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fylla i och kontrolläsa blanketter. Dessutom kunde de skriva ut intyg, göra
kopior på beslut och dokument och hjälpa kunder att boka tid för möten med
personliga handläggare. Personalen på kontoren uppfattade emellertid vissa
uppgifter onödiga. En kund, som hos Madeleine Kraft ville beställa EU-kort
fick tipset ”att han kan beställa EU-kortet själv på Försäkringskassans hemsida nästa gång”. I de fall som kunderna hade ärenden som de kunnat göra på
nätet passade servicehandläggarna på att tipsa om möjligheterna till självbetjäning. Många av handläggarna hade dessutom fått gå särskilda kurser för att
”lära sig sälja självbetjäning till kunderna”. Förhoppningen var att personalen,
som ofta var underbemannad på detta sätt skulle kunna frigöra tid för ”komplexa ärenden”, som krävde att handläggarna ägnade kunderna mer tid.
Mycket av detta arbete handlade på olika vis om att reglera kundernas upplevelse av myndighetens regler och beslut. Servicehandläggarna träffade under en arbetsdag en stor variation av kunder. Gamla, unga, nyinflyttade, migranter eller födda i landet, nyblivna föräldrar, pensionärer, alla med sin egen
uppsättning frågor och attityder. En
viktig del av arbetet var att smidigt
bemöta dessa människor och se till
att de kände sig sedda, rättvist behandlade och nöjda, så att de kunde
känna fortsatt förtroende för myndigheten och administrationen av
socialförsäkringen. Att se och erkänna de enskilda kundernas unika
omständigheter innebar dock emellanåt att personalen tvingades
frångå vissa riktlinjer, vara kreativa
och visa sig som medmänniskor.
Sedan många kontor på grund av
besparingskrav hade tvingats lägga
ner sin verksamhet kunde det på
vissa delar av landet vara långt mellan kontoren. Kraft beskrev ett par
som hade åkt tio mil för att få förklarat varför de fått ett krav på underhållsstöd, som dessutom gått till
kronofogden. Trots att hon hade
försökt hade hon varken kunnat förklara hur skulden hade uppstått eller hur den gett betalningsanmärkningar. Kunden hade gråtit medan
Kraft ringde en handläggare så att
de kunde få prata på telefon i ett be- En viktig del i ett bra bemötande är att
visa empati och förståelse (Bilden finns i
söksrum. ”Jag vet att vi ska be att få DS:2012/2/15).
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återkomma, det vill säga att jag ska säga att handläggaren ringer upp dem inom
48 timmar”, skrev hon och förklarade: ”Men jag kunde inte ge dem det beskedet när de åkt så långt för att få hjälp” (DS:2008/7/11ff).
Arbetet visade många likheter med vad sociologen Arlie Russell
Hochschild kallar för ”känsloarbete”, det vill säga att den anställde i arbetet
måste använda sitt eget emotiva register för att producera vissa känslor eller
påverka attityder hos mottagaren, och att den känsla som produceras, nöjdhet,
förtroende, eller vad det än kan vara, har blivit en del av själva varan
(Hochschild, 2012). Den upplevelse som förknippas med den har fått en ökad
betydelse. Kraft och andra servicehandläggare beskrev vid ett flertal tillfällen
hur detta känsloarbete var en återkommande del av vardagen. De berättade om
gråtande mammor med småbarn som var oroliga över sin föräldrapenning och
medelålders män som blev arga då de inte kunde få tränga sig före i kön. Känslorna utgjorde ofta såväl utgångspunkten som slutpunkten för varje interaktion
med kunden.
Kund nummer tjugosju kommer fram till mig och är riktigt arg. Han har ringt
Försäkringskassan under hela dagen och det har varit mellan 100 och 140 samtal före hela tiden. Han har också ringt sin handläggare som varit upptagen.
Till slut gav han upp och åkte hit. Han har en enkel fråga om hur en fortsättningsförsäkran ska fyllas i. Denna fråga hade han gärna velat få svar på via
telefon. Han var inte riktigt lika arg när han gick, men heller inte glad
(DS:2008/7/11ff).

Vid sidan om att spegla en ärlig omsorg över kundernas upplevelser visade
berättelsen hur arbetet på servicekontor präglades av en stor variationsrikedom. Eftersom fokus i arbetet låg på att efter bästa förmåga se de olika kundernas unika situation, bistå kunderna med hjälp och vända negativa känslor
till positiva blev den ena dagen sällan den andra lik. Trots det figurerade berättelsen i Dagens socialförsäkring som ett exempel på servicearbetets vardag
– en motsägelsefullhet som kunde tänkas ha sin förklaring i att vad som skulle
vara en beskrivning av arbetet snarare var en beskrivning av kunderna. Kunderna hade blivit servicearbetets utgångspunkt. Allt annat var sekundärt.

Arbete med frihet och eget ansvar
Regeringen krävde en flexibel organisation. I regleringsbrevet för 2010 stod
att Försäkringskassans organisation måste ”vara så flexibel att den kan anpassa sig till såväl ökade som minskade ärendemängder inom olika anslag”
(DS:2010/1/8). Ambitionen återkom i myndighetens budgetunderlag för de
nästkommande åren som framhöll att ”behovet av ökad flexibilitet i sin be-
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manning” kunde mötas genom ”aktiv bemanningsplanering, […] verksamhetsanpassning av arbetstid och utveckling av resursbanker”.116 Regeringen
menade att myndigheten, i likhet med många företag skulle anpassa sin bemanning efter rådande konjunktur och jämna ut toppar och dalar i arbetsbelastningen.
De nya digitala ärendehanteringssystemen hade gjort det möjligt för ärenden att skickas digitalt mellan olika kontor och enheter. Myndigheten hade på
detta sätt kunnat separera handläggning från service, lokalisera rutinhandläggning vid särskilda nationella produktionscentra, göra fördelning av handläggningsvolymer möjlig och erbjuda kunderna självbetjäning. Som en effekt av
dessa nya möjligheter hade många lokala kontor kunnat stängas ner. Trots det
fanns det dock fortfarande vissa behov av personlig service och mötesplatser
där allmänheten och myndighetens handläggare kunde mötas. Men om arbetsbördan sjönk under de värden som fastslagits som normala ville inte myndigheten att kontoren skulle vara överbemannade. Överbemanning innebar vad
myndigheten bedömde vara ”onödiga kostnader” och för att de lokala mötesplatserna inte skulle bli för kostsamma ålades det myndigheten, organisationens enheter och de anställda att söka efter flexibla lösningar. Många kontor
höll därför bara öppet vissa dagar och delade på personalen.
En lösning som hade tagits i bruk redan några år tidigare var de så kallade
”resurspoolerna”, som innebar att näraliggande kontor höll sig med gemensam
personal som kunde röra sig mellan olika arbetsplatser enligt behov. Som en
konsekvens låg också många kontor istället på gränsen till underbemanning.
Det var därför inte ovanligt att höra personalen kommentera att man ”just nu”
var undermannade på grund av att vissa kollegor åkt till grannkommunen för
att bistå med hjälp om någon blivit sjuk etc.
Automation och arbetsdelning mellan nationella och lokala försäkringscentra innebar alltså nya arbetsformer också för myndighetens framväxande
stab av personliga handläggare som spenderade mer tid på resor. Ofta kunde
ett fåtal handläggare under en vecka, ibland under en och samma arbetsdag,
pendla mellan flera olika orter för att träffa sina kunder. Marie Pettersson och
Berith Hultenius jobbade som personliga handläggare på sex olika kontor och
uppgav att de vanligtvis reste inom en radie på tio mil. Till vardags rörde de
sig mellan baskontoret i Västervik och kontoren i Mönsterås, Högsby, Oskarshamn, Hultsfred och Vimmerby för att träffa de försäkrade (DS:2008/3/20).
Ärtan Östmark, som växlade mellan att jobba som personlig handläggare i
Fagersta och Hallstahammar, berättade att hon vanligtvis pendlade sex mil
mellan kontoren, en resa som innebar cirka ”4-6 timmars restid i veckan”
(DS:2008/9/10).
I myndighetens personaltidning beskrevs det ambulerande arbetet som
flexibelt och som en möjlighet för handläggarna att arbeta självständigt, själva
planera sina dagar och ”vara sin egen chef”. Men med friheten kom också
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ansvar. Arbetsmängden skulle avklaras inom bestämda tidsramar, vilket
ställde stora krav på planeringen. Resor, möten, luncher och arbetstider blev
tillsammans hållpunkter som skulle samordnas så att dagarna kunde flyta smidigt och allting hinnas med. Anställda lade själva upp planer för att maximera
sin effektivitet, vilket innebar att arbetet krävde god tidsdisciplin, planeringsförmåga och anpassningsbarhet.
”Helst lägger jag flera möten samma dag. Det brukar bli tre som mest för
jag behöver tid emellan för dokumentationen i ärendet”, förklarade Östmark.
Hon brukade planera sina möten efter de olika ortskontorens öppettider. Men
i arbetet ingick också avstämningsmöten på olika vårdcentraler, med psykiatri
och med andra myndigheter. ”Jag försöker planera restiden så att den inte blir
längre än nödvändigt”, kommenterade Östmark. Vissa dagar kunde hon röra
sig mellan möten på olika orter. Hon kunde åka hemifrån Riddarhyttan
klockan 07:30 för att 08:30 anlända till kontoret i Hallstahammar. 10:30 kunde
hon ha avstämningsmöte med psykiatrin på sjukhuset i Västerås och därefter
möta en försäkrad på lokalkontoret i Hallstahammar klockan 12:45. Klockan
14:00 hade hon kanske bokat in ett möte med en försäkrad i Virsbo, som låg
på vägen mot Fagersta, för att 15:00 åka hem och avsluta med att dokumentera
dagens arbete. Inbokade möten skulle nämligen planeras så att de stämde med
alla yttre omständigheter. ”Jag kan inte styra avstämningsmötena själv”, förklarade hon och tillade att det vanligtvis var flera aktörer inblandade, och att
hon därför försökte klämma in flera avstämningsmöten på samma dag.
Besök, möten och resor planerades så att de blev så tidseffektiva som möjligt. Ändå fick planeringen heller inte bli för tät. Med målsättningen att begränsa mötesfrekvensen till ett möte per kund ansträngde sig handläggarna
nämligen för att hålla mötena effektiva och ge kunderna alla svar de behövde
direkt. ”Vi är alla så engagerade och släpper inte iväg kunden förrän ärendet
är utrett. Det kan bli en hel del efterarbete, men det får man ta när det finns
tid”, menade Pettersson och Hultenius och förklarade att det därför var svårt
att förutse hur långa mötena skulle bli i praktiken (DS:2008/3/20). Det kunde
därför ”bli lite si och så med lunch och kaffepaus” för att schemat skulle hålla.
För att få tid över till det nödvändiga så kallade ”efterarbetet” (dokumentationen av dagens aktiviteter) blev luncherna i allmänhet sällan längre än en
halvtimme och dagarna späckade. Vissa anställda kunde efter långa arbetsdagar ha svårt att varva ner.

Att lära sig ett nytt sätt att tänka
De nya arbetsformerna innebar också nya styrningsformer. Ökad flexibilitet
förutsatte att de anställda själva var väl medvetna om vilka prioriteringar som
av myndighetens ledning ansågs vara rimliga. Vi ska nu titta lite närmare på
hur arbetet styrdes och hur myndighetsledningen försökte försäkra sig om att
de anställda utförde sitt arbete tillfredsställande.
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Har du svårt att få tiden att räcka till? Du är inte ensam. Pratglada kollegor,
långa telefonsamtal, onödiga mejl, ostrukturerade möten och strulande teknik
– allt tar tid från det du egentligen hade tänkt göra på jobbet. Men det går att
komma åt många av tidstjuvarna. Ofta krävs det bara små förändringar för att
åstadkomma stora förbättringar (DS:2008/8/22).

I oktober 2008 publicerade Dagens socialförsäkring en artikel med titeln Ta
fast tidstjuvarna!. Artikeln var den första i en artikelserie avsedd att uppmuntra myndighetens anställda att bättre administrera sin tid. En möjlig förklaring till att frågan togs upp just då, var att frågan om arbetsbelastning och
långa kötider två månader tidigare hade diskuterats i riksdagen. Arbetstrycket
på handläggningen och anslutande verksamheter hade under våren och sommaren 2008 varit ovanligt högt, något som lett till att myndighetens handläggare hade fått jobba övertid (och även att sittande generaldirektör avgick på
grund av att han var sliten). Vissa hade avstått från, eller kortat ner sin semester för att de höga volymerna skulle kunna hanteras, personalens stressnivåer
var höga. I vad som kunde tolkas som en reaktion på det frustrerade tillståndet
hade tidningen på ett helsidesuppslag sammanställt huvuddragen i författaren
Stefan Ekbergs bok om ledarskap, 100 sidor om hur du vinner tid. Boken
handlade i grund och botten om hur man som individ kunde ta kontrollen över
sin egen tid och sin egen arbetssituation. Friheten att planera det egna arbetet
ställde nämligen, som exemplet med de ambulerande handläggarna visar,
vissa krav. Artikeln kunde i sammanhanget uppfattas som en skolning i hur
”goda” prioriteringar skulle se ut.
Ett första steg i denna process var att lista de saker som inte var viktiga, att
prioritera det som föreföll rimligt att ta itu med först etc. Därefter uppmanades
personalen att sätta gränser för kontakten med sina kollegor, så att de kunde
koncentrera sig på de uppgifter de hade för handen. Personalen uppmanades
sedan att avsätta särskilda tider för telefon och mejl för att sedan strunta i dem
under resten av dagen, så att störande avbrott kunde avvärjas. Ytterligare en
åtgärd var att kräva välplanerade och effektiva möten som inte tog personalens
tid i onödan. På detta vis ålades enskilda anställda ansvaret att motverka de
höga stressnivåerna, genom att själva bättre administrera sin tid. Individuella
åtgärder föreslogs som lösningar på ett strukturellt fenomen. I förlängningen
kunde detta ses som en spegling av ledningens syn på de anställdas arbete.
Stressen berodde inte på strukturell underbemanning eller ekonomism, utan
på personalens ”felaktiga” prioriteringar, deras allt för frekventa kontakter
med sina kollegor och ineffektiva möten, istället för strukturell underbemanning eller ekonomism.
2011 fick Försäkringskassan en ny generaldirektör, som menade att en viktig del av myndighetens pågående förändringsarbete innebar omfattande inskolningsverksamheter i ”det nya sättet att tänka”. Stefan Blom som ledde organisationens arbete med lean instämde och menade att det nya sättet att tänka
måste sätta sig ”i ryggmärgen”, så att ledningen ”om alla agerar lika i likartade
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situationer” inte behövde vara rädd att delegera (DS:2012/6/15). Enligt den
nya ledningsfilosofin skulle alla i hela organisationen vara delaktiga i ”det
ständiga förbättringsarbetet”.117 Varje anställd skulle lära sig att ständigt söka
efter förbättringar och uppgifter som kunde effektiviseras. Därför hade myndigheten tillsatt en grupp med trettio vägvisare som utbildade alla i verksamheten. Effektiviseringens förnuftsriktighet skulle förankras i organisationens
gräsrötter och myndighetens målsättning göras, som Catarina Mangård uttryckte det, ”till medarbetarnas egen”.

Kartläggning och lagarbete
Låt oss för ett ögonblick återvända till exemplet med de ambulerande handläggarna, som i planeringen av sin arbetsdag såg till att lämna tid över till vad
de kallade för ”efterarbete”. Detta arbete, som förekom mellan och efter möten, kunde innefatta olika saker, men för det mesta handlade det om dokumentation och olika typer av journalföring. Inom fältet organisationsforskning
har forskare poängterat att dokumentationen är ett medel för att sprida och
behandla information som upprätthåller, samordnar och styr organisationen
”över tid och rum” (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2014:179). Mycket av
det arbete som i berättelserna om Krafts, Östmarks, Petterssons och Hultenius
vardag lämnades outsagt handlade helt enkelt om olika former av redovisning.
Information om arbetet skulle sparas för eftervärlden, för rättssäkerheten och
för det fortsatta arbetet med att förbättra myndighetens verksamhet. På servicekontor och i handläggning lämnade personalen kontinuerligt rapporter om
det arbete som de utfört i samband med sina ordinarie arbetsuppgifter. Handläggarna fyllde löpande i journaler i handläggningssystemet. Servicepersonalen registrerade och loggade på samma vis kontinuerligt sina besök. Enhetschefen Catarina Mangård konstaterade att mätningen var omfattande:
Det räcker inte med att handläggaren skriver i en journal. Vi har en, så kallad
DOA-registrering. Vi har en mätregistrering där du ska sätta kryss för vad som
görs. Vi har extremt mycket vi ska dokumentera och kan plocka ut hur mycket
som helst på varje handläggare, hur många möten de har gått på, hur många
samtal de har haft, hur många ärenden de har, hur många de har fått in, hur
många de har avslutat, hur många möten med arbetsförmedlingen de har haft,
om de bedömer att ärendet är under utredning eller ska samordnas, eller om
det är... Ja, det finns miljarder [Mangård, 2013].

Den dokumentation som anställda inom kommersiella och offentliga organisationer bedrev har sedan åttiotalet vuxit sig till ett välstuderat forskningsfält
(se t.ex: Strathern, 2000; Shore & Wright, 2015). Som Catarina Mangård antydde, hade friheten att ”vara sin egen chef” ett pris. Indexeringar, prognoser
117

Ett nyckelord inom lean är ”kaizen”, som är japanska och betyder förbättring.

165

och mätsystem speglade hur ledningens syn på och styrning av verksamheten
antagit nya former. Självständigheten att själva planera och lägga upp vardagen följdes åt av en detaljerad kartläggning och mätning av deras prestationer.
När handläggarnas arbetsinsatser mättes dök de registrerade siffrorna upp som
små gula indikatorer och staplar på skärmarna vid driftcentralen i Sundsvall.
Där tickade arbetet förbi, synliggjorde ”flaskhalsar”, identifierade ”flödeshämmare” och gjorde handläggningsprocesserna överblickbara, för att sedan
återkopplas till personalen i form av arbets- och produktivitetsstatistik.
Jeanette Rubertson, som arbetade som HR-strateg på enheten för strategisk
HR på Försäkringskassan, förklarade att ”den arbetsgrupp som vill förbättra
sin arbetsmiljö kan ofta göra en hel del bara man tar sig tid att föra en dialog
om det”. Hon menade att personalen själva skulle kunna komma tillrätta med
många problem på egen hand om de i samråd med varandra sökte efter små
kreativa lösningar på hur arbetsvardagen kunde effektiviseras. Det kunde
handla om att komma överens om när under veckan det var ”lämpligt att lägga
in friskvårdstimmen”, om man kunde förlänga lunchen med en promenad som
gav återhämning och gjorde att personalen blev mer effektiv. Poängen var att
”det är viktigt att alla hjälps åt samtidigt som alla […] har ett eget ansvar”
(DS:2008/9/23).
I rollen som HR-strateg (Human Resources-strateg) låg synen på de anställda som manövrerbara mänskliga resurser inbäddad. Vad jobbet handlade
om, var att strategiskt maximera de anställdas prestationer i förhållande till
organisationsledningens målsättningar (Johnson, 2009:19). Detta kunde
åstadkommas på olika sätt, bland annat genom att strategiskt söka efter vissa
egenskaper och förmågor under rekryteringsprocesser, diverse utbildningsinsatser, utveckla belöningssystem, medarbetarsamtal och att ge de anställda en
känsla av delaktighet i beslut som rörde den egna arbetsmiljön. Därför kunde,
som etnologen Gösta Arvastson noterat, skillnaden mellan ”information, ”manipulation” och ”social ingenjörskonst” inom moderna organisationer ibland
tyckas försvinnande liten (Arvastson, 2004:244).
Att på olika sätt involvera personalen i planering hade med den kritik som
riktats mot välfärdbyråkrati och vanmakt i arbetslivet sedan slutet av sextiotalet blivit allt vanligare (Östberg & Andersson, 2013). Efter ett årtionde av
strejker och facklig kamp hade detta i Sverige under sjuttiotalet tagit sig uttryck i ett antal lagar avsedda att reglera de anställdas inflytande över det egna
arbetet, bland annat lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976), som genom facklig representation och kollektiva förhandlingar syftade till att göra
anställda mer delaktiga i beslut som påverkade arbetet (Hedin, 2015).118 Liknande omvandlingar av arbetslivet har emellertid också observerats i andra
länder och bör inte ses som något unikt svenskt fenomen (Collings & Wood,
2009:4).
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I februari 2008 tillägnade Dagens socialförsäkring ett helt nummer till
”delaktighet” och signalerade att myndigheten anslutit sig till en samtid där
konsensusbyggande dialog övertrumfade såväl regelstyrning som antagonism
mellan arbetsmarknadens parter, och där företagsledningens och de anställdas
agerande orkestrerades genom delade värdegrunder (Garsten & Grey,
2001:236). Myndighetens olika lokala enheter hade fått större utrymme att
själva lägga upp och ansvara för enhetens arbete. Servicehandläggaren Anitha
Grenholm berättade att de anställda på hennes arbetsplats ofta höll möten där
de diskuterade frågor om arbetet. ”Framför allt är det det schemalagda vi diskuterar, som vem som hämtar posten, vem som fyller på papper, kokar kaffe
och så vidare, för att få in flödet så att det inte blir stopp”, berättade hon och
tillade att man på arbetsplatsen anordnade ”grupper för att nå fram till uppsatta
mål”.
Chefernas uppgift hade börjat handla allt mer om att ”inspirera” och ”engagera” sina anställda och ”sprida arbetsglädje” (DS:2008/5/18), och på olika
avdelningar inom organisationen hölls regelbundet så kallade förbättringsmöten där chefer, specialister och medarbetare som ”team” samlades runt ”förbättringstavlor” för att visualisera och diskutera hur delar av arbetet kunde
göras bättre och effektivare. Att vara en god lagspelare var en viktig egenskap.
Alla var nämligen jämlika i sin skyldighet att delta i ”förbättringen”. Ett team
bestod vanligtvis av 8–12 personer, och kunde innefatta ett antal roller. Däribland ”lean-coachen”, vars uppgift var att stötta förändringsarbetet genom att
instruera personalen i det bästa sättet att tänka och ”mätarrollen”, vars uppgift
var att samla in mätdata och statistik (Holmberg Caicedo m.fl., 2015:44). Den
omfattande kartläggningen av arbetet som de myndighetsanställda till vardags
utförde hade här en funktion som sträckte sig bortom driftövervakning och
dokumentation. Mätningarna användes nämligen som underlag för att följa
upp det pågående arbetet. ”Information om hur många kundmöten vi har haft
månadsvis, veckovis eller dagligen, hur många personer vi har kontaktat innan
sjunde dagen som de kom till oss plockas ut och följs upp”, konstaterade enhetschefen Catarina Mangård och tillade: ”Jag klickar på att jag har kopierat
och jag klickar på att jag ska göra det där. Det är väldigt mycket klickande och
anledningen är ju att vi ska följa upp. Man kan se allt en handläggare har
gjort.”
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Förbättringstavlan är ett hjälpmedel som hjälper personalen att visualisera ärendeflödet och därmed sina egna och kollegornas prestationer (Foto i DS2012616f).

Myndighetens datasystem hade alltså gett ledningen ett förträffligt verktyg att
indirekt kontrollera produktionen. Insamlad data kunde användas för att jämföra olika produktionsenheter, men också olika handläggare med varandra. I
vissa sammanhang kunde denna strategi uppfattas som en uppmaning för produktionsenheter och anställda att ”jaga pinnar” och prioritera uppgifter som
klassificerats som lönsamma.119 Med hjälp av sammanställda data samarbetade tjänstemännen för att, som det hette, ”förbättra flödet”. Vid förbättringsmöten aktualiserade de statistiken för att identifiera ”slöserier”, ”flaskhalsar”
och ”flödeshämmare”, som exempelvis väntetider, dubbelarbete och ”onödiga” arbetsmoment. Statistiken blev till sakförhållanden att ta ställning till
och utövade på så vis en subtil form av dominans genom att utgöra mötets
ovedersägliga scenografi (jfr Marcuse, 1968:159). Den gjorde processflödet
till ett observerbart fenomen som i sin tur gav form åt förbättringsteamens
strategier och åtgärder (Shore & Wright, 2015). På så sätt tycktes den garantera att personalens idéer om vad som kunde förbättras höll sig inom den egna
verksamhetens ramar och inte spårade ur till att handla om större frågor som
ekonomistyrning eller planerad underbemanning.
Forskning på arbetslivsområdet har emellertid länge hävdat att kontrollen
över produktionsprocessen ofta kommer i skepnaden av demokratisk ansvarsfördelning och tilldelning av självbestämmande (Colling & Wood, 2009;
Garsten & Grey, 2001; Arvastson, 2004; Fleming, 2009). De omständigheter
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under vilka personalen gjordes delaktig verkade arrangerade för att producera
vad lednings- och organisationsforskaren Mats Alvesson kallat för ”funktionell dumhet”, det vill säga oförmågan att reflektera över sina villkor annat än
genom att närsynt agera inom ramarna för den egna verksamhetens slutna rationalitet (Alvesson & Spicer, 2012:1).
Upplägget hos Försäkringskassan kunde ses som en produktionsordning
där ledningen stipulerade målen, och de anställda, med utgångspunkt i statistik, flödesindikatorer och produktionssiffror själva fattade beslut om hur
målen skulle uppnås. Det innebar att villkoren för delaktighet på förhand fastslagits av olika experter och tekniker, som med vetenskapen på sin sida avpolitiserat siffrorna, reducerat dem till tekniska frågor och tillfört dem en aura av
neutralitet, bortom ideologiska förtecken (Burchell 1993; Ek-Nilsson, 1999a;
Godhe, 2003). När kunden och flödet genom sin teknologiska förankring ramade in tillvaron tycktes administrationen göra tjänstemännen till föremål för
sitt eget administrerande. Makten hade översatts till teknologi och, om man så
vill, automatiserats.

Från makt till materialitet
Det är nu hög tid att försöka sammanfatta diskussionen om förändringar inom
myndighetens arbetsprocess och återknyta till det föregående kapitlet om banken. Vad har automationen inneburit för arbetet inom de båda organisationerna, och vad har den inneburit för det senmoderna arbetslivet?
Om inte människans ”produktiva kapacitet” tas tillvara kränker vi ”människovärdet”, resonerade bankcentralens kurator Ludvig Jönsson och illustrerade att arbetsprocessen hos banken under sextiotalet var föremål för central
planering. Ståndpunkten låg väl inom ramarna för en ledningsfilosofi där beslut och utförande skedde i separata rum. Centralkommittén analyserade, utvärderade och implementerade modeller för att öka produktiviteten och effektivisera produktionsprocesserna. ”Det hårda konkurrensläget kräver det” konstaterade bankens VD Lars-Erik Thunholm och speglade en tanke om hur
marknadens tvångslagar tvingade bankledningen till tuffa, men nödvändiga
rationaliseringsåtgärder.
Till skillnad från bankens jakt på marknadsandelar och utökade vinstmarginaler var det dock andra drivkrafter som inom Försäkringskassan gjorde sig
gällande. För myndighetens del hängde utformningen av verksamheten i det
yttersta på politiska direktiv och rådande anslagsnivåer. ”Vi får ju mindre medel och måste ju tänka till”, sade Gunilla Höglund som var ansvarig för portföljstyrningen inom myndigheten. Myndigheten hade börjat arbeta efter en ny
ledningsfilosofi där de anställda själva skulle involveras i utvecklingen av effektivare arbetsmetoder för att ”göra bra leveranser till kunderna utan att det
kostar mer och mer”.
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Ökad vinst, eller ökat förtroende – i båda fall handlade det om att på olika
sätt rationalisera verksamheten för att kunna uppnå organisationens övergripande mål. Båda fallen lånade sig som exempel för organisationers allmänna
villkor under senkapitalismen. För att hävda sig i konkurrensen eller för att
kunna erbjuda önskvärd service i förhållande till knappare resurser och en
tvingande ekonomi söker organisationer sätt att effektivisera sina arbetsprocesser och sänka sina produktionskostnader genom att på olika sätt maximera
personalens produktiva kapacitet (jfr Berner, 2012:66). Vanligtvis tar sig detta
uttryck i omorganisationer och tekniska förändringar av arbetsprocessen.
Automation och nya organisationsformer innebar emellertid inte bara att
produktiviteten ökade. När elektronisk dataöverföring hade gjort det möjligt
att dela upp olika produktionsmoment i rummet, eller när kunder och maskiner
kunde överta rutinmässiga arbetsuppgifter, koncentrerades allt större fokus på
konsumenten av de producerade tjänsterna. Den nya tekniken innebar på så
sätt nya former av arbetsdelning, där de uppgifter som tidigare sysselsatt tjänstemännen bröts ner i mindre moment och delades upp på nya grupper av anställda där själva ”produktionen” skildes åt från ”servicearbetet”. Å ena sidan
lämnade tekniken luckor för vissa restuppgifter. Arbetet med dessa bestod i
hög grad av olika opersonliga operatörsjobb och lågkvalificerade rutinbetonade arbetsuppgifter där de anställdas eget beslutsfattande och kreativa inflytande över arbetet beskars och direkt underordnades produktionssystemets,
och automationens vilja. Å andra sidan hade allt mer av organisationernas arbete kommit att handla om försäljning, service och rådgivande verksamhet.
Den arbetsdelning som drevs fram av automation och elektronisk databehandling skapade nya yrkesroller där de anställdas personlighet, attityder och aktiva beslutsfattande fick en central funktion och avgörande betydelse
(Hochschild, 2012; Fleming, 2009). Men det innebar också att administrationen flyttade ut till varje anställd som genom olika former av tidsrapportering
och prestationsredovisning förväntades administrera sig själv (Forssell &
Ivarsson Westerberg, 2014:209).
Anställda inom de växande serviceverksamheterna hade vid en första anblick fått större friheter och utrymme för kreativitet. Det kunde i detta hänseende tyckas som att tekniken inneburit en demokratisering av arbetslivet. Förändringen kunde ses som en individualisering av det ansvar som tidigare legat
hos ledningen. Istället för tidigare produktionsmodeller, där ledningen dikterat
hur de anställda skulle utföra enskilda uppgifter, var det de anställda som analyserade och hade friheten att själva fatta beslut och planera arbetet.
Att ledningen slutat att detaljstyra innebar visserligen inte att det stod de
anställda fritt att utforma arbetet. Genom att ställa upp målbilder, ställa krav
på attityder och förse de anställda med beslutsunderlag kunde ledningen göra
arbetsprocessen förutsägbar. Beslutsfattandet handlade i första hand om hur
varje individ med helhetsprocessen i åtanke förväntades ta sitt ansvar att i en
positiv anda åstadkomma effektiva flöden (jfr Fleming, 2009:139). ”Friheten”
att utforma sitt arbete innebar därför i första hand att identifiera flaskhalsar
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och andra former av slöseri. De beslut som fattades präglades av den bild av
verksamheten som det elektroniska datasystemet förmedlade. Självbestämmandet betingades av tidigare arbetsdelning, teknik och de synsätt som dessa
materialiserade. Att anställda fått ansvaret att själva hitta lösningar hängde
alltså samman med att någon annan på förhand bestämt vad som utgjorde
”problemen”. Avgörande beslut hade redan fattats och skrivits in i arbetets
materiella underbyggnad. När ”integrerade rutiner” utgjorde arbetets och beslutsfattandets förutsättning hade gårdagens (taylorismens) idéer blivit dagens
materiella och oreflekterade utgångspunkt.
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7. Systemmänniskan

Under loppet av nittonhundratalet har tron på vetenskapens och teknikens förmåga att göra samhällsnytta och bygga ett bättre samhälle varit mycket stark
(Ek-Nilsson, 1999b; Godhe, 2003; Östberg & Andersson, 2013). Synen på vetenskapens, och den moderna teknikens förmåga att höja människors levnadsstandard har varit brett fördelad och en viktig del av det kollektiva svenska
välfärdsprojektet (De Geer, 1992b:89f). Arbetslivet har enligt principer som
fördelningspolitik, klassamarbete och samförstånd mellan arbetarrörelse och
kapital överlag uppfattats som nödvändiga för att åstadkomma allmänna välståndsökningar till folkflertalets bästa. Vissa har hävdat att vetenskapen, tekniken och hela välfärdsprojektet utvecklats i ett harmoniskt samspel (Beckman, 1990:32), men vägen mot det ”moderna” samhället har också beskrivits
som en motsägelsefull process (Berman, 1990:13).
Fordismens ideal, rationalisering, automation, specialisering, tydlig arbetsdelning och byråkratiska styrningsmodeller var under trettio-, fyrtio- och femtiotalen tillsammans en modell för både arbete och samhällsliv. Staten och
arbetsköparna intervenerade på dessa grunder regelbundet i individens vardagsliv. Utifrån tanken att ”uppifrån” lyfta befolkningens levnadsstandard och
företagens vinstmarginaler hade tillvaron enligt den moderna industrins modell kommit att befolkas av tidsstudiemän och inspektörer, sociala ingenjörer
som med goda avsikter och vetenskap avsåg att mäta, analysera, systematisera
och pricka ut människors vanor (Kjellman, 1990; Ek-Nilsson, 1999a).
Arbetets utföranden analyserades och människors rörelser och relationer i
hemmet och på fritiden skulle prickas ut enligt protokollens tids-, rums- och
rörelsescheman. Människors tillvaro skulle brytas ned i detalj och planeras
med precision. Fritidens vanor, hemmens möblering, personlig hygien och
andra rutiner skulle optimeras till maximal funktionalitet för det allmänna
goda och konstruktionen av det nya och moderna samhället (Jönsson, 2005;
Frykman, 1994; Lund, 2011). I framstegstanken låg, som den liberale debattören Herbert Tingsten argumenterat, en inbyggd ovilja mot ”traditioner och
andra irrationella synsätt”, och en inställning att dessa ”måste lämna plats för
det framväxande nya samhället (och den nya människan)” (Sigurdsson,
2000:249f). Man kan säga att den dominerande tanken var att vägen till ett
friskare och rikare samhälle kunde stakas ut genom ett allmänt vetenskapliggörande av människors vardag (Ehn m.fl. 2011:195).
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Konstruktionen av framsteget hade sålunda ett pris. Samtidigt som rationaliseringen av samhället innebar en betydande förbättring av folkhälsan, kraftigt ökad levnadsstandard och en frigörelse från traditionens- och religionens
tvång innebar den också att komplexiteten i människans tillvaro reducerades
till hanterbara kategorier. Applicerade på det sociala likt allmängiltiga lagar
innebar naturvetenskapens principer, klassifikationssystem, en vetenskaplig
styrning och formalisering av den enskilda människans tillvaro (Feenberg,
2011). Delar av det mänskliga som inte följde den fastslagna linjen blev problematiskt och föremål för korrigering, varför vardagen präglades av en viss
paternalism, där arbetsköpare och stat tog på sig ansvaret och rätten att planera
livet för sina anställda, eller sina medborgare (Hirdman, 1989). Men det som
hade förefallit rationellt tilltalande fick även irrationella konsekvenser. Det
funktionsrationella tänkandet, avsett att frigöra människan från det gamla,
gjorde tidens folkhem till ”en maskin att leva i”, för att parafrasera arkitekten
och urmakarsonen Le Corbusiers berömda filosofi.120 Människan blev föremål
för sin egen frigörelse och framstod allt mer som en kugge i ett gigantiskt
samhällsmaskineri, varför moderniseringen på samma gång kom att betraktas
som både ”frigörelse” och ”järnbur” (Arvastson, 1999). Sextiotalet skulle i
detta sammanhang innebära början på en vändning, där tonvikten i synen på
rådande ordning tippade över i den senare kategorin.
Fordismen hade åren sedan andra världskrigets slut inneburit en rekordartad ekonomisk tillväxt. Kraftiga produktionsökningar hade bidragit med en
relativ inkomstutjämning och viss social stabilitet. Också födelsetalen steg.
Sysselsättningsgraden var hög och en allt större bit av nationalinkomsten hade
kommit att tillfalla den lönearbetande befolkningen. Stora befolkningslager
kunde för första gången ta del av bekvämligheter som tidigare bara varit tillgängliga för ett välbärgat fåtal och den varumarknad som skulle suga upp den
omfördelade nationalinkomsten blev allt bredare (Schön, 2000:372). Allt fler
kunde förhållandevis fritt botanisera i ett alltjämt växande varuutbud. Köpbara
nymodigheter som bil, elspis, tv och kylskåp blev symboler för välstånd och
högre levnadsstandard.
I jämförelse med krigstidens restriktioner och återhållsamhet torde möjligheten att åka på semester eller att snabbt kunna tillfredsställa sina önskemål
via det växande varuutbudet, för många ha framstått som en frigörelse. Att
konsumera framstod som ett sätt att vara modern och uttrycka sin självständighet. Jämte de fortlöpande välståndsökningar som följde efter krigsslutet
hade alltså en hel generation vuxit upp, vars relativa ekonomiska oberoende
överträffade tidigare generationers. Till skillnad från föräldragenerationen,
som sett hur priset för välstånd varit en omfattande byråkratisering, framstod
tillväxten och självständigheten för den nya generationen närmast som ett normaltillstånd (Östberg, 2002:9).

120

Han menade att hemmet skulle vara en ”maskin att bo i”.
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Slutet av sextiotalet innebar emellertid en vändpunkt. Teorierna om varför
varierar, men gradvis, i takt med att det stod allt mer klart att tillväxten i den
keynesianska svenska välfärdsmodellen nått sin klimax och de första tecknen
på en begynnande strukturkris gjorde sig gällande, började ett motstånd mot
den gamla ordningen göra sig hörd (jfr Schön, 2000:432). Det kollektiva projekt som gett stöd och trygghet började allt mer, från både höger och vänster,
framställas som ett yttre tvång. Istället för att ses som en stödkorsett började
det gamla folkhemmets ordning, vars legitimitet hade vilat på fordismens förmåga att erbjuda fortsatta välståndsökningar allt oftare framställas som en
tvångströja. När den industriella ordningen inte längre förmådde leverera
fanns en ny, otålig generation av ungdomar redo att revoltera mot föräldragenerationens förlegade folkhemstanke.
Åren kring sextiotalets slut blev en tid av protester och 1968 har i efterhand
pekats ut som ett år då kritiken mot den gamla världens tro på framsteg och
byråkratiska former runt om i den industrialiserade världen drevs till sin spets
(Sennett, 2007:9). Äldre generationers ingrodda idéer och värderingar skulle
brytas ned. Hela modernitetens kollektivistiska projekt, dess outtalade homogenitet och dess förnuftstro skulle komma att ifrågasättas (Östberg, 2002:65).
Den dominerande tanken tycktes inte längre vara staten och de kollektiva formerna som garant för frihet och framsteg, utan friheten som en motvikt till
staten och de kollektiva formerna. Folkhemmets fönster skulle ställas upp för
vädring. Den gamla välfärdsstatens förstelnade institutioner och styrningsformer skulle vädras ut och ersättas med antibyråkratiska idéer, ökad demokrati,
medbestämmande och individuell valfrihet (jfr Magnusson, 2000:48ff). Planmässighet skulle ersättas med flexibilitet och lekfullhet, företagsledning med
företagskultur, chefer med ledare, byråkrati och titlar med informalitet och en
chosefri attityd och kollektiva välfärdsprojekt med valfrihet och egenmakt.
Fortfarande fanns en stark tro på ny teknik, men till skillnad från den gamla
tekniken som byggt på rationella principer med tydlig arbetsdelning, beslutsfattande i nedstigande led verkade datorerna, de elektroniska nätverken och
automationen lova en helt ny värld med nya organiska gemenskapsformer,
företagande byggt kring fria flöden av idéer, kreativa sammanslutningar och
högteknologiska former av direktdemokrati (McLuhan, 1964; Bell, 1973;
Castells, 1996; Fuchs, 2013).

Automationen och den senmoderna organisationen
Att sextiotalet var början på en ny epok i kapitalismens historia accepteras
idag av en bred uppslutning av forskare inom både humaniora och samhällsvetenskap. I förklaringsmodellerna för denna omvandling har ofta den nya
tekniken och ekonomins globalisering fått stå som krafter som fört världen in
i den nya tiden. När det löpande bandets mekaniska arbetsordning fasades ut
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skulle samhället, arbetslivet och människan genomgå omfattande förändringar. Men hur väl stämde detta med vad som hände? Jag vill här bistå läsaren
med att återknyta till grunddragen i den samhällsomvandling som diskuterats
i avhandlingens olika kapitel.
I Kapitlet ”Omedelbarhetens tillstånd” uppehöll jag mig kring uttagsautomaten och Försäkringskassans automatiserade webbtjänster för att analysera
de kulturella värdeprinciper som uppenbarade sig i teknikens förväntade effekter på vardagslivet. Analysen visade att de automatiserade tjänsterna förknippades med egenskaper som snabbhet, effektivitet och valfrihet och att
dessa hade kommit att utgöra allt viktigare, närmast fetischerade, värden. När
automatiserade tjänster som uttagsautomater, och digitala självbetjäningsplattformar lanserades var det i första hand snabbhet och enkelhet som utgjorde säljande värden. Snabbare alternativ tycktes ständigt slå ut de äldre och
långsammare.
Trots det var det inte hastigheten i sig som presenterades som värdebärande
utan att servicen kunde ske snabbt när den faktiskt behövdes. Det som varit
krångligt och byråkratiskt skulle istället för köer, telefontider och papperskrångel enkelt kunna ske i hemmet, på gatan eller närhelst det passade allmänheten och på allmänhetens villkor. I det hänseendet var det bakom allt fokus
på snabbhet framförallt kontrollen över den egna tillvaron som utgjorde tjänsternas försäljningsargument. Automationen skulle lösgöra individen från traditionen och de kollektiva formernas tvång och göra det möjligt för tjänster att
produceras ”just-in-time”. Den framväxande materiella vardagen föreföll därmed ligga väl i linje med såväl modernismens tro på att med teknik och vetenskap bygga ett rationellt samhälle och mer senmoderna idéer om individens
frigörelse från tvingande ordningar. Tekniken skulle fortfarande frigöra människan, men denna gång på individens villkor. Som en reflektion av sextiotalets kritik mot modernitetens anspråk på universell nytta var det i talet om
självbetjäningstekniken en vurm för heterogenitet, valfrihet och ”egenmakt”
som gjorde sig gällande.
Vad som var utmärkande för dessa automatiserade tjänster var att de, till
skillnad från tidigare former av automation, som tagits i bruk inom den industriella produktionen, marknadsfördes till allmänheten. Det var alltså i första
hand allmänheten som skulle övertygas om teknikens förtjänster och inte organisationens egna anställda. Å ena sidan kunde de kulturella värden som tekniken materialiserade ses som uttryck för apparaternas funktion i vardagen,
men de synliggjorde också att tekniken ingick i en större, mer övergripande
logik. Valfrihet och egenmakt kunde å andra sidan också ses som ett sätt att
symboliskt inordna organisationens produkter och verksamhet i ett socialt och
historiskt sammanhang, där marknadsekonomiska principer hade kommit att
betraktas som frigörande.
I kapitlet ”Den nya marknadens logik” illustrerade jag hur den valfrihet och
egenmakt som förknippades med de automatiserade ”tjänsterna” varit till för
”kunderna” och som sådana kommit att ingå i en mer övergripande symbolisk
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ordning, enligt vilken de båda organisationerna rättade sin verksamhet. Automatiserade tjänster motiverades utifrån idén om en icke-hierarkisk ordning,
där det inte längre var organisationerna som bestämde villkoren. Istället skulle
nya lösningar baseras på återkommande marknadsundersökningar och sonderingar av efterfrågan. Bankens och myndighetens ledningsgrupper menade att
den nya tekniken bottnade i att de hade börjat arbeta med ”kundfokus”, placerat ”kunden i centrum” och utgått ifrån ”kundens perspektiv”. Tjänsteautomationen utgjorde i det avseendet ett exempel på hur kunden hade blivit en
ordnande princip i planeringen av organisationens verksamhet och att kunderna hade gjorts delaktiga i organisationernas utveckling.
Att organisationerna hade valt att använda ordet kund var betydelsebärande. Tillsammans med tjänsterna utgjorde nämligen kunden en viktig pusselbit i den verksamhet genom vilken organisationerna begripliggjorde samhället. Denna verklighet kunde hos banken sammanfattas med ett ord, ”marknaden”, och även om Försäkringskassan inte var en kommersiell aktör, eller
explicit talade om marknaden, var det uppenbart att liknande tankar varit vägledande också inom myndigheten. ”Vi måste finna oss i marknadens villkor.
Marknadsorienteringens tid är inne!”, var nämligen ett evangelium som sedan
sextiotalet fått en bred spridning inom organisationsvärlden (Carlzon,
1985:22) – Först inom företagsvärlden, men senare också inom den offentliga
sektorn (Harvey, 2007:68). ”Kunden” hade kommit att verka som samhällets
mittpunkt
Att verksamheten skulle utgå ifrån kunden följde logiken i en ny produktionsordning. Många företag och organisationer hade sedan sextiotalet börjat
lämna den gamla världens tungrodda byråkratiska och ”produktorienterade”
organisationer till förmån för mer flexibla och marknadsorienterade former. I
en svängande marknad kunde man inte tillåta sig vare sig långsiktiga planer
eller någon överproduktion. Verksamhetens fokus hade därför skiftat från produktion till konsumtion. Istället för att låta produktionsmedlen styra verksamhetens satsningar skulle marknaden vägleda organisationens prioriteringar. På
så sätt kunde företagen minimera risken för felsatsningar och undvika onödiga
kostnader (jfr Ivarsson, 2005:15).
Men vem var ”kunden”? Begrepp, symboler och kunskapskategorier uppstår, försvinner och laddas med nya innebörder i takt med att den verklighet
de avser att beskriva förändras. Intresset för att med ny teknik gå kunden till
mötes hade nämligen börjat växa under efterkrigstidens rekordår. Anledningen var att den sociala verklighet som kundbegreppet representerade sedan
femtio- och sextiotalen hade genomgått såväl kvantitativa som kvalitativa förändringar. Parallellt med högre löner och spridning av nationalinkomsten hade
kunden istället för att representera ett bemedlat fåtal kommit att inbegripa det
breda folkflertalet löntagare. Breddningen av marknaden hade på detta vis drivit fram en begreppslig förskjutning, där kunden börjat innefatta allmänheten.
Att göra allmänheten till kund innebar enligt den fria marknadens logik att
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anpassa sig efter allmänhetens vilja, och i samma rörelse kunde organisationernas anpassning efter marknaden av organisationsledningarna själva beskrivas som en demokratisering. Det senmoderna kravet på egenmakt hade i organisationsledningarnas världsbild kommit att kanaliseras genom idén om de
fria marknadsmekanismernas förmåga att förse allmänheten med valmöjligheter.
Detta innebar visserligen inte i första hand någon anpassning efter någon
egentlig människas behov, utan baserades på en allmän bedömning. I takt med
att kundbegreppet breddats hade kunden nämligen upphört att beteckna en
särskild person. Istället hade kunden blivit en universell kategori som kunde
fyllas av vem som helst. Relationen mellan kunden och organisationen var ur
ledningens perspektiv inte längre personlig utan uppbyggd kring fastslagna
positioner i en på förhand strukturerad helhet. Det var utifrån denna verklighet
som såväl anställda som personer ur organisationernas ledningsgrupper såg
det nyfunna intresset för kunden som ett sätt att göra relationen till allmänheten mer jämlik. Kunden hade blivit en roll som garanterade lika behandling.
Banken och myndigheten hade så att säga skapat en objektiv, symbolisk
nivå där människor som aktörer på en marknad ansågs kunna få gehör för sina
behov oberoende av vilka de var. Utvecklingen av automatiserade tjänster,
avsedda att återge allmänheten makten över tillvaron skedde alltså i enlighet
med den liberala tanken på marknaden som en jämlik social institution där
kunder och säljare utbytte tjänster och ingår fria avtal. Enligt denna logik betecknade de automatiserade tjänsterna ett sammanhang där relationen mellan
personer ur allmänheten och organisationen börjat tolkas som en uppsättning
ekonomiska utbyten. Den nya ordningen tycktes i allt högre grad framstå som
ett ”transaktionssamhälle” där ”relationer ersatts av transaktioner”, för att uttrycka sig som den framgångsrike finansmannen och valutaspekulanten George Soros (Soros, 1999:101). Detta var också temat för det kapitel som följde.
I kapitlet ”Från relation till transaktion” försökte jag reda ut hur denna symboliska ordning blivit möjlig och fann att den abstrakta relationen mellan kunden och banken hängde samman med den mötets materiella former. Genom
att illustrera framväxten av organisationernas administrativa system blev det
uppenbart att mötesformen mellan organisationen och allmänheten varit föremål för en lång, social och materiell förändringsprocess. ”Transaktionssamhället” vilade på tydliga materiella grundvalar. Kontorsspridningar, etableringen av elektroniska transaktionssystem och konstruktionen av automatiserade tjänster visade nämligen hur relationen mellan allmänhet och bankman
eller mellan allmänhet och tjänsteman gradvis lyfts ur sina sammanhang och
blivit allt mer abstrakt. Abstraktionsprocessen hade drivits fram genom en serie strategiska beslut i förhållande till givna yttre omständigheter.
Den socioekonomiska breddningen av marknaden och organisationernas
växande upptagningsområden hade inneburit kraftiga volymökningar som
ökat organisationernas processtider. Automationen blev i detta sammanhang
ett medel för att kunna förse otåliga kunder med service och minska sina egna
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lönekostnader. Det var så att säga dialektiken mellan de intentioner och den
symboliska ordning inom vilken organisationerna verkade, och verksamheternas för handen varande materiella, ekonomiska förutsättningar som skapade
förskjutningar i sättet att begripliggöra relationen mellan organisation och allmänhet.
Kundfokus och tjänsteautomation hade inte bara konsekvenser för relationen mellan organisation och allmänhet. De hade också betydelse för hur man
inom organisationen förstod den egna verksamheten. Kapitlen ”Den nya friheten” och ”En postbyråkratisk arbetsplats” handlade om de implikationer
som de automatiserade tjänsterna, de tekniska systemen och den symboliska
ordning som de materialiserade fick för organisationerna i termer av ledningsfilosofi, arbetsorganisation och styrningsformer.
Den nya människan, kunden, som ställde krav, valde fritt och värnade om
sitt självbestämmande hade enligt förändringarnas uttolkare inom de båda organisationerna inneburit nya former av ledarskap. I marknadsorienteringens
tid var det nämligen inte längre företagsledningarna som hade insikt i kundernas behov och önskemål. Den kunskapen menade man fanns ute i verksamheten, bland dem som hade vardaglig kontakt med kunderna. Därför bestämde
man sig för att de centralstyrda byråkratiska produktionskolosserna skulle rivas och lämna plats åt plattare och mer flexibla organisationsmodeller med
större lyhördhet för kundens behov. ”Riv pyramiderna!” hade åttiotalets SASchef, tillika managementgurun, Jan Carlzon, pläderat. I en bok om den nya
människan, chefen och ledaren förmedlade han samtidens ledningsfilosofi,
den nya produktionsordningens evangelium (Carlzon, 1985). Boken blev en
bästsäljare för den nya ordningens framväxande kadrer av nytänkande chefer
och personaladministratörer.
I den nya platta organisationsmodellen som präglades av decentraliserat
beslutsfattande ställdes ”den traditionelle chefen” mot ”den nya tidens ledare”.
Där den tidigare fattat beslut och styrt och beskurit de anställdas utföranden
och tolkningsutrymmen med instruktioner skulle den nya ledartypen möjliggöra för de anställda ute i verksamheten att själva fatta beslut, genom att förse
dem med information (Carlzon, 1985:22). Större ansvar tilldelades de som tidigare hade utgjort pyramidens nedre regioner. I takt med automationens
frammarsch och att organisationer genom utlokalisering av vissa funktioner
till andra aktörer hade denna bas emellertid förtvinat avsevärt (Sennett,
2007:41ff). Lågkvalificerade arbetsuppgifter såg ut att vara på väg att försvinna och i frånvaro av fastslagna rutiner och detaljstyrning beskrevs automationen som en ”frigörelse” för det kvarvarande tjänstearbetet.
Den nya friheten, som visserligen inte gällde alla anställda, hängde bland
annat samman med att själva ”produktionen” i tjänstearbetet separerats från
”servicearbetet”. Förespråkarna för den nya ordningen argumenterade att de
gamla rutinsysslorna och den styrning som i den gamla produktionsordningen
lett till främlingskap inför arbetet, hade fallit bort. Datorerna, som övertagit
tidigare tidskrävande uppgifter skulle i det nya servicearbetet ge de anställda
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överblick och tillåta dem att själva analysera, hitta lösningar på arbetsrelaterade frågor för att förbättra arbetet gentemot kunderna. Stora delar av det kvarvarande kontorsarbetet skulle handla om stimulerande mellanmänskliga möten, kvalificerad rådgivning, kundorienterad service och försäljning. Automationen hade genom arbetsdelning skapat ett utrymme, där de anställda kunde
tillåtas fatta egna beslut.
Vid en första anblick verkade alltså den nya arbetsordningen ge de anställda större frihet och lämna utrymme för kreativitet i arbetet. Men att ledningen slutat att detaljstyra innebar inte att det plötsligt stod de anställda helt
fritt att utforma arbetet. Istället innebar den nya ordningen också nya former
av kontroll, där ledningen satte upp målet och överlät ansvaret för måluppfyllelse åt de anställda. Fokus på de anställdas samarbete gjorde också att personalens sociala sidor fick en större betydelse. I den nya organisationsmodellen
hade anställda blivit ”medarbetare” och förväntades som sådana att tillsammans ta gemensamt ansvar för arbetsgruppens måluppfyllelse. Organisationsledning ersattes med ”företagskultur”. Istället för att lyda handlade servicearbetet om att visa den rätta attityden, vara lösningsinriktad, positiv och utöva
självkontroll. Verksamheten skulle utgå ifrån kunden. Men för att garantera
att de anställda kunde tolka verksamhetens behov och fatta riktiga beslut lade
organisationerna stora resurser på att kontinuerligt förse sina anställda med
underlag och informera dem om målbilder, marknadsläge och budget. Styrning handlade alltså inte längre om att reglera utföranden utan att justera de
förutsättningar utifrån vilka anställda förmåddes att fatta beslut. ”Friheten”
innebar i första hand att de anställda tillsammans skulle ta sitt ansvar att inom
den nya arbetsdelningens bestämda ramar hitta lösningar för att uppnå uppsatta mål.

Transaktioner och snabbare omlopp
Etnologer, historiker och socialantropologer har länge vittnat om hur nittonhundratalets modernitetsideal präglats av en ökande besatthet av snabbhet, och
hur denna snabbhet betingats av teknikens landvinningar. Studier som involverar farkoster som höghastighetståg, båtar, bilar, flygplan, strömlinjeformade
kylskåp och snabb- och färdiglagad mat vittnar alla om hastighetens centrala
betydelse för uppfattningen om modernitet. Fascinationen av det snabba
nådde sin kulmen kring millennieskiftet sedan datorerna under nittiotalet populariserats och den så kallade ”informationsmotorvägen” blivit tillgänglig för
en bredare allmänhet (Willim, 2002; Lundin & Nilsson, 2015; Nilsson, 1999;
Löfgren & Willim 2005; Berglund-Lake m.fl. 2009). Det talades om en ny
värld präglad av ökad konnektivitet där tiden och rummet gradvis pressats
samman (Harvey, 1990:201ff), där nuet kommit att ”tyrannisera” tillvaron
(Eriksen, 2001), och där människors och staters livsvillkor dikterades av
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snabbt föränderliga ”flöden” (Sassen, 2001). Nittonhundratalet tycktes gradvis ha skapat ett samhälle där det gällde att vara på hugget, på språng och till
det en växande skara allt mer otåliga och rastlösa samhällsmedborgare (Löfgren, 2003). Det kan tyckas som om snabbheten inom ramarna för moderniteten hade blivit ett självändamål, att snabbheten hade en egen logik enligt vilken snabbare tekniska lösningar med nödvändighet alltid skulle avlösa äldre
och långsammare (Kern, 1983; Virilio, 2006).
Sökandet efter snabbare lösningar har varit synligt i många sammanhang.
Datamaskiner som på fem sekunder kunnat göra det som tidigare tagit tjugo
timmar, uttagsautomater som radikalt sänkt tidsåtgången för kontantuttag,
automatiserade ärendehanteringssystem som kortat ner handläggningstider
från trettio dagar till åtta sekunder har alla föreslagit en omfattande samhällelig hastighetsökning, med kännbara effekter i människors vardagsliv. De speglar en vilja till snabbhet och effektivitet. I det avseendet har de utgjort materiella uttryck för irritationen över stängda bankkontor, köer, långa handläggningstider eller väntan på besked om ersättning. De har speglat viljan att ”göra
annat” och ”hinna mer”. Men frustrationen över bankkontorens, eller Försäkringskassans köer har samtidigt visat att snabbheten inte varit något självändamål. Viljan till snabbhet och kontroll över tiden har varit inbäddad i de metoder som den kapitalistiska organisationsformen erbjudit och som människor
tagit i bruk för att klara sin försörjning och tillägna sig världen (jfr Rosa,
2013:74). Att få sina pengar eller sin ersättning i tid var en grundläggande
förutsättning för att kunna fungera i en tillvaro uppbyggd kring utbytet av varor och tjänster. Att betala hyran, handla mat eller andra nödvändigheter berodde för en bred allmänhet på bankernas och välfärdens förmåga att cirkulera
ekonomiska värden.
Forskare som kulturgeografen David Harvey och antropologen David
Graeber menar att teknikens utveckling sedan mitten av nittonhundratalet tydligast har kommit till uttryck inom samhällets så kallade cirkulationssfär, inom
handel, administration och inte minst inom finanssektorn (Harvey, 1990:147;
Graeber, 2015:120ff). Den kanske mest betydelsefulla uppfinningen har sedan
femtiotalet varit utvecklingen av mikroelektroniken, den elektroniska databehandlingen och förmågan att genom rumsligt utsträckta elektroniska kretsar
organisera industri och samhälle på nya sätt. Investeringar i ny teknologi har
sedan sextiotalet koncentrerats på att bygga effektiva kommunikationssystem,
där information, ekonomiska värden och varor snabbt kunnat byta händer över
allt större avstånd, till minskade kostnader (Mandel, 1974:62f; Harvey, 1990;
Tomlinson, 2007:134). Tjänsteautomationen har i linje med denna tanke syftat
till att binda samman en fragmenterad tillvaro uppbyggd kring transaktioner,
öka snabbheten i omsättningen av varor och värden och korta ned den tid det
tar för pengar att sättas i omlopp (Berner, 2012:55; Harvey, 2003:15).
I Sverige har banker och offentlig förvaltning sedan sextiotalet legat i framkant inom tillämpningen av IT. Att tekniken fått en sådan betydelse hos Försäkringskassan och banken hänger bland annat samman med bankens och
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myndighetens samhällsfunktion. ”Svaret på frågan varför vi behöver ha banker är att hela vår samhällsekonomi och alldeles speciellt vårt näringsliv för
att kunna fungera kräver tillgång till en rad olika finansiella tjänster som traditionellt utförts av bankinstitut av olika lag”, menade Skandinaviska Bankens
VD Lars-Erik Thunholm (Thunholm, 1975:50). Hans efterträdare Hans Cavalli-Björkman menade i sin tur att banken inte var ”annat än en leverantör
som andra leverantörer. Vi levererar pengar, de andra muttrar och skruvar eller
maskiner” (SEBH:1989/1/7). Bankens personaltidning Din Bank skrev: ”För
att kunna fullgöra sin uppgift att förse näringslivet med rörelse, och anläggningskrediter måste [banken] föra över medel från löntagaren till företagen”
(DB:1966/4/3). Bankens samhällsfunktion har nämligen varit att förvalta löntagarnas löner och företagens kapital och mervärden. Den har varit en länk
mellan långivare och låntagare och har förutsatt att dess kunder tillsammans
hjälpts åt att låna ut pengar till näringslivets förväntat lönsamma investeringar
och expansion.
Hela verksamheten har varit uppbyggd kring bokföring och transaktioner
av olika slag, mellan en uppsättning på förhand utpekade roller. Men det har
inte varit det administrativa arbetet i sig som gjort banken lönsam. Till skillnad
från industriföretag, vars lönsamhet byggt på att ägarnas investeringar i maskiner, råvaror och arbetskraft tillsammans producerat större värden än vad
som ursprungligen investerats, har bankerna finansierats genom näringslivets
behov av att förvalta löntagarnas löner och sina producerade mervärden. Bankerna har på detta vis varit beroende av företagens produktion och tagit delar
av de värden som producerats till att finansiera sin egen verksamhet och göra
vissa vinster.
Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson deklarerade att ”Försäkringskassans vision är att människor känner trygghet om livet tar en ny vändning”. Administrationen av socialförsäkringen drivs inte av något vinstintresse. Istället finansieras den allmänna välfärden med beskattning av företag,
konsumtion och löner. Syftet är därefter att fördela dessa värden till de människor som regeringen har bedömt berättigade av understöd. Välfärdens samhälleliga funktion kan i likhet med bankerna förstås som ett sätt att omfördela
kapital till socialt viktiga och allt mer finkalibrerade samhällsfunktioner som
social- och arbetslöshetsförsäkringar etc.
Vid sidan av vissa mått av social trygghet i förhållande till ”marknadens”
nyckfulla kast och arbetslivets hårda villkor bidrar alltså socialförsäkringen
till att vidmakthålla köpkraft. Den gör det möjligt för medborgarna att tillgodose sina behov genom det utbud av varor och tjänster som marknaden erbjuder, även vid sjukdom eller andra orsaker till lönebortfall. Försäkringskassan
producerar därför precis som Skandinaviska Banken inte heller något direkt
värde. Dess funktion är att strategiskt fördela värdet på sätt som politiskt definieras som socialt och samhällsekonomiskt hållbart.
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Sett utifrån en sådan vinkel skiljer sig dessa samhälleliga institutioner från
företag och aktörer som är verksamma inom den direkta produktionen av mervärde. Bankernas och välfärdsstatens roll är istället att förvalta och omfördela
delar av de överskott som produceras och som inte hamnar i privata fickor. De
verkar i den del av samhällsekonomin där ekonomiska värden förmedlas –
cirkulationen – och producerar inga ackumulerbara produkter. Däremot så
producerar de tjänster som bidrar till att reproducera, och upprätthålla produktionssystemet i sin helhet (Paulsen, 2010:158). Snabbare cirkulation ger
snabbare avkastning och värdeökningar i produktionen.
Det ligger på dessa grunder i båda verksamheternas intresse att så snabbt
och kostnadseffektivt som möjligt åter sätta dessa värden i omlopp.121 Organisationernas verksamhet befinner sig därför under konstanta löften om rationalisering och det är i ett sådant sammanhang som intresset för kunder, leveranser, effektiva flöden och en allt effektivare kommunikationsteknologi blir
verksam. Etnologen Gösta Arvastson har kallat det för ”zero-making”
(Arvastson, 2005), det vill säga en strävan efter att med den nya tekniken som
hjälp nå en nollpunkt i leveranstiden mellan olika instanser, där produktion
och konsumtion blir närmast simultana aktiviteter och där avstånd förlorar sin
omedelbara betydelse.122 Tekniken strävar till att göra det möjligt att utan fördröjning tillfredsställa kundens behov så snart det uppstår.

Administrativ tillväxt och sänkta kostnader
Fokusskiftet från innovationer inom produktionen till innovationer inom cirkulationen sammanfaller med de strukturomvandlingar som det svenska samhället har genomgått sedan sextiotalet. Precis som industriarbete under början
av nittonhundratalet ersatt jordbruket som den största näringen har antalet sysselsatta inom den så kallade tjänstesektorn sedan slutet av sextiotalet kommit
att överstiga det inom industriproduktionen. Floran av benämningar på den
samhällsformation som ersatte det äldre ”industrisamhället” är rik. Forskare
och teoretiker har utifrån olika bevekelsegrunder försökt att klassificera den i
termer av det ”postindustriella samhället” (Bell, 1973), ”kunskapssamhället”
121

Ju snarare företagens produkter kan omsättas till vinst desto lönsammare blir bankernas
verksamhet. Detsamma gäller för välfärd. Ju snabbare skattepengarna flödar ut i konsumtionsekonomin, desto snabbare kan den genererade tillväxten förväntas bringa nya skatteintäkter.
För att uttrycka sig krasst tycks evig mervärdesproduktion vara av central betydelse för bankens
och välfärdsstatens fortlevnad. Det var bland annat detta som föranledde Marx antagande att
staten som vi känner den skulle vittra bort om näringslivet upphörde att exploatera sina anställda.
122
Ett belysande exempel är att närmare 70 procent av världens affärstransaktioner 2014 inte
bara skedde elektroniskt, utan också automatiskt, utan någon direkt inblandning av människor.
Siffran var ungefär den samma inom Försäkringskassan där cirka 69 procent av anmälningarna
för sjukpenning under 2014 gjordes via ”Mina sidor” och antalet elektroniska ärenden översteg
antalet fysiska kontorsbesök.
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(Drucker, 1969), ”informationssamhället” (Beniger, 1986), ”tjänstesamhället”
(Schön, 2003) eller ”nätverkssamhället” (Castells, 1996), för att nämna de
vanligaste. Benämningen är dock här inte det viktigaste, utan omvandlingarna,
och förklaringsmodellerna för dessa är många.
Den vanligaste är kanske att ny teknik, avreglering och globalisering sedan
sjuttiotalet lett till att storskaliga företag börjat flytta sin produktionsverksamhet till länder där arbetarnas löner och fackliga rättigheter är mer snålt tilltagna
(Harvey, 1990; Jameson, 1991). En del menar emellertid att förändringarna
även bottnade i samhällets löne- och fördelningspolitik. Från slutet av andra
världskriget och fram till sjuttiotalet hade solidarisk lönepolitik, generella välfärdsåtgärder och en arbetsmarknadspolitik där avsikten varit att åstadkomma
full sysselsättning varit betydelsefulla för samhällsutvecklingen (Schön,
2003:319ff). Att allt större del av nationalinkomsten under femtio- och sextiotalen fördelades över det lönearbetande folkflertalet innebar för bankernas
del en förändrad marknad. Bankerna gjorde därför stora satsningar för att involvera de allt bredare och rikare löntagarskikten i sin inlåningsverksamhet.
Fördelningspolitiska satsningar innebar samtidigt betydande utbyggnationer
av välfärden och socialförsäkringen. Allmän välfärd och nya försäkringslag
innebar att alla medborgare skulle täckas av socialförsäkringen.
Sammantaget innebar detta en omfattande administrativ tillväxt. Arbetet
inom bank och myndighet kom allt mer att handla om ett växande bokföringsoch administrationsarbete. Andra branscher inom arbetslivet såg en liknande
utveckling (Beniger, 1986; Forssell & Ivarsson Westerberg, 2014; Graeber,
2015; Paulsen, 2010). Sverige, och många liknande välfärdsstater, framstod
efter andra världskriget därför enligt vissa teoretiker som framväxande ”administrationssamhällen”, där tillvaron och människors verksamhet reglerades
enligt vetenskapligt rationella och ”endimensionella” principer (Marcuse,
1968; Horkheimer & Adorno, 1973; Habermas, 1980a). Andra poängterade
tidigt att man inom kommunistiska stater som Sovjetunionen och Jugoslavien
såg en liknande utveckling (Đilas, 1957).
Vid sidan av föreställningar om fyrkantig byråkrati och att
”Krångelsverige” blev ett begrepp som talade för erfarenheten hos många
svenskar (Ahrne, 1985), började växande volymer, massadministration och
ökat pappersarbete betraktas som allvarliga problem. Inte bara för de människor som tvingades in i krånglig pappersexercis, bokföring och interaktion
med paragrafridande tjänstemän, utan också för organisationernas lönekostnader, som växte i takt med behovet av personal. När lönerna ökade blev ansträngningarna att rationalisera produktionen allt större (Schön, 2000:373).
För att skaffa sig konkurrensfördelar framför andra företag, eller för att kunna
hantera växande volymer med bibehållen kostnadsnivå, sökte organisationerna efter effektiva tekniska lösningar med vilka de kunde höja sin produktivitet och låta kunderna själva överta delar av arbetet (jfr Tomlinson, 2007:134;
Ritzer, 2008).
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Genom att överta administrativa uppgifter förväntades automationen frigöra människan från administrationens bojor och lösgöra delar av arbetskraften för andra, mer lönsamma uppgifter. Den gjorde administrationen billigare,
minskade behovet på arbetskraft och sänkte lönekostnaderna. Det var därmed
inte utan vidare som automationen fick genomslag. Den blev genom att svara
mot behoven hos allt mer komplicerade produktions- och distributionsformer,
verksam inom en särskild form av social organisation. Tjänsteautomationen
kunde, om man tillåter sig tolka fritt från teknikhistorikern James Beniger,
materiellt betraktas som byråkratins och administrationssamhällets högsta stadium (jfr Beniger, 1986:390ff).

Från paternalism till egenmakt?
Material som personaltidningar, minnesberättelser, intervjuer och vittnesseminarier pekade tillsammans på att vardag, arbetsliv och fritid sedan introduktionen av elektronisk databehandling hade genomgått betydande förändringar. Ett återkommande sätt att tala om automationen var att automationen
”gav mer tid över till annat”, ”minskade krånglet” och gav individen en känsla
av kontroll och egenmakt. Den ansågs göra det möjligt att ägna sin tid åt att
göra annat än att stå i kö, bry sig om öppettider och fylla i blanketter eller
andra rutinsysslor. Tekniken ansågs möjliggöra ”bättre och mer personlig service” och lämna mer tid över för mellanmänskliga samspel.
Senmoderniteten innebar, som vissa forskare noterat, såväl en ”informalisering” som en ”avbyråkratisering” av samhällslivet, där det kvarvarande levande arbetet kom att handla allt mer om olika former av service, rådgivning,
försäljning och kundbemötande. I takt med att allt mer byråkratiskt arbete
övertogs av maskiner kunde det tyckas som om förmågan att ”se” och ”bemöta” människor hade blivit viktigare. Istället för kontroll, integritet och auktoritet som präglade den tidiga modernitetens ideal blev kreativitet, positiv attityd, social förmåga och servicekänsla utmärkande värden för den nya tidens
människa. Automatiseringen uppgavs ha gett människor en känsla av egenmakt.
I relation till den gamla ordningen beskrevs det nya ”postbyråkratiska”
samhället som präglat av större egenansvar och delaktighet, där människor
själva drog slutsatser och fattade beslut om hur den egna vardagen skulle se
ut (Garsten & Grey, 2001:220). I det avseendet markerade tjänsteautomationen också försvinnandet av en organisationsform som hört det äldre industrisamhället till, där makten över vardagens olika områden varit tydligt fördelad mellan dem som fattade avgörande beslut och dem som fick leva med
konsekvenserna, där experter och ledande funktioner paternalistiskt kunnat intervenera i samhället och styra vardagen. ”Krångliga”, byråkratiska processer
och ”vanmakt” ersattes med effektiva lösningar avsedda att återge en känsla
av självbestämmande.
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Sådana förändringar antydde en rörelse från paternalism till egenmakt och
gick hand i hand med den postmoderna kritiken av den modernistiska tron på
universell nytta (Lyotard, 1984). Men att de nya organisationsformerna skulle
vara friare och jämlika kan ifrågasättas från en rad olika vinklar. Vissa menar
att styrningen bara tagit sig (för tiden) mer raffinerade former, det vill säga att
styrning istället hade kommit att handla om att genom att justera beslutsfattandets villkor och uppmuntra till en viss attityd och inställning skapa självreglerande subjekt och förmå människor att självmant fatta ”rätt” beslut
(Foucault, 1982:220f; Garsten & Grey, 2001; Fleming, 2009). Andra föreslår
att den gamla styrningsformen genom tjänsteautomation och elektronisk databehandling bara hade antagit materiella former. Antropologen David Graeber
skriver att frågor om makt och dominans, genom de administrativa systemens
och verktygens förmåga att behandla information och fatta avgörande beslut
kommit att utgöra utgångspunkten för hur den senmoderna människan gör
världen begriplig (Graeber, 2015:109ff).
Tjänsteautomationen innebar en genomgripande teknifiering av vardagen
(jfr Kjellman, 1990:120) där de nya apparaterna erbjöd symboliska former att
tänka på världen igenom. Omsatta i vardaglig praktik betingade datorns kalkyler, flödesscheman, prognoser och indexeringar de beslut som kunde fattas.
I dem förmedlades en verklighet i vilken tillvaron och relationen mellan människor ständigt inbegrep ett löfte om rationalisering. Bedömningen om kundens bästa, och omvänt det ansvar som följde med kundens egenmakt ersatte
maktens symboler. Istället för att dikteras av tidsstudiemän, inspektörer, kontrollanter och andra förmyndigande instanser tycktes organisationsledningarnas världsbild, verka som ett sakligt villkor för den senmoderna människans
aktiva val.
Men tjänsteautomationen förmedlade inte bara förtingligade och symboliska tankemodeller. Den beskar verkligheten genom att avlägsna viktiga beslut från människors synfält. Sett till bankens och myndighetens historiska utveckling hade nämligen relationen mellan organisationerna och allmänheten
gradvis förtingligats och bäddats in i vardagens materiella fundament. Rörelsen från löntagare till bankkund, som till en början väckt motstånd, började
när de omsatts i materiella vardagspraktiker med tiden att betraktas som självklar. Att hämta sina pengar på banken framstod som något naturligt, och på
samma sätt hade de frågor som tidigare vållat protester i arbetslivet kommit
att framstå som naturliga genom att omsättas som tekniska lösningar. När
marknadens relationer och lagsystem byggts in i tillvarons materiella grundvalar hade den senmoderna människans individuella ansvar och inflytande
kommit att handla om möjligheten att hantera den egna tiden, givet de på förhand avgränsade sammanhang i vilka hon var verksam. Friheten att fatta egna
beslut byggde på att avgörande beslut redan hade fattats. Samtidigt som automationen hade befriat den senmoderna människan från pappersarbetets
krångel så styrde den tillvaron genom att kanalisera hennes beslut längs de
valmöjligheter som den själv erbjöd (Feenberg, 2011:867f).
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Hur kunde det då komma sig att automationen kommit att framstå som något självklart? Utifrån tanken att den materiella värld som människor har för
handen utgör den bas från vilken de bildar sin världsbild kan det här antas att
det samhälleliga varat betingade medvetandet. Senmoderniteten fostrade ett
samhälleligt subjekt för vilket den gamla tidens rationaliseringsparadigm hade
blivit en ovedersäglig värdegrund (Feenberg, 2011:868). Väl omsatt som materiell grund för samhällets organisation hade rationaliseringar kommit att utgöra den naturliga utgångspunkten för individens fria tänkande. Vardagen och
i arbetet var organiserat så att människor, istället för att söka orsaken till sin
stress sökte efter effektiva lösningar. Valmöjligheterna handlade inte längre
om huruvida rationaliseringar skulle genomföras utan om hur de skulle genomföras.
Det var i ett sådant sammanhang som efterfrågan på fortsatt automatisering
kunde framstå som självklara lösningar på tillvarons pussel. Att agera inom
på förhand fastställda ramar och roller hade skapat ett medvetande, ett slags
tankekrets där, om vi tillåter oss att tala med Marcuse, ”tankens rörelse stoppas
vid barriärer som framstår som förnuftets egna” (Marcuse, 1968:31). Automationen hade blivit själva måttstocken för vad som uppfattades som riktigt
och verkade försätta samhällsutvecklingen i banor som föreföll svåra att ta sig
ur (Ellul, 1964:67). Om det moderna industrisamhället fostrade ”maskinmänniskor” och ”organisationsmänniskor”, idealmänniskor som underordnats maskinsystemens eller byråkratins välde (Arvastson, 1987; Whyte, 2002[1960]),
så verkade det senmoderna samhället vilja fostra ett alldeles eget subjekt –
systemmänniskan, ett historiskt subjekt vars fria tankebanor sammanföll med
det administrativa systemets farleder.
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System man – a summary

In 1953 the first Swedish-made computer was launched. Called BESK, it was
a machine with the capacity to perform rapid calculations which had hitherto
been highly complicated and time-consuming. Calculation which had once
taken 15–20 hours for someone accustomed to calculating to perform could
be done in about five seconds with the new electronic computer. When
converted into electronic systems where machines could “communicate” with
each other electronically, the computer could take over the responsibility for
controlling and monitoring work processes and make it possible to extend
production and consumption in space (Schön, 2003:367). This gave rise to a
new concept – “automation” – referring to a process by which computers were
involved in human activities in order to regulate, observe, and control
production and minimize human intervention in the production process. By
taking over simple, time-consuming tasks, automation was expected to
liberate people from the shackles of routine and make parts of the human
capacity available for other, more stimulating tasks. Automation would “teach
machines to think” and engender a new society.
The ability to reconfigure time and space, and the seemingly enormous
increase in calculating capacity meant that the machine, according to some
people, gave rise to “a third industrial revolution” (Magnusson, 2000). Just as
industrial work at the start of the twentieth century replaced agriculture as the
major economic sector, the number of employees in the service sector would
overtake the number in industrial production by the end of the sixties. The
array of names coined for the society that replaced the older “industrial
society” is rich. Researchers and theorists have tried, on different grounds, to
classify it in terms of “post-industrial society” (Bell, 1973), “the knowledge
society” (Drucker, 1969), “the information society” (Beniger, 1986), “the
service society” (Schön, 2003), or “the network society” (Castells, 1996).
There are many explanatory models for the change, but the central feature is
that computers, through automation, marked the beginning of a new era in
Swedish history. They were to have significant effects on the organization of
everyday life, leisure, and working life. Automation was expected to generate
a “new man”, whose historical consciousness was in keeping with the new
conditions for everyday life.
The theme of the dissertation is thus one that has interested a broad range
of researchers who have studied the qualitative changes undergone by
capitalism since the sixties, arguing that they have entailed significant changes
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for people’s understanding of themselves and their own role as subjects in
society (cf. Harvey, 1989; Jameson, 1991; Bauman, 2000; Sennett, 2007). It
is a study of technology and the time in which it exists. It is about automation
and historical consciousness, and the construction of the mass of experience
that I have chosen here to sum up as “late-modern reason”. What does
automation say about its time and about late-modern man? The aim is to
elucidate the historical process through which late-modern reason has come
into existence by studying automation. Here, rather than viewing automation
exclusively as a technological matter, I regard it as a cultural phenomenon,
and as a product of people’s shared efforts and actions.
To understand the construction of late-modern reason I have chosen not to
stop at the ideas surrounding automation, but have also taken an interest in the
concrete circumstances in which these came about (cf. Kosík, 1978:57).
Automation and late-modern reason have thus been studied as expressions of
an ongoing historical process, influenced by the mutual relationship between
the prevailing ideas of the time, the social practices of life, and the material
conditions of everyday existence. The technological solutions of the time
therefore figure in the dissertation as material elements in a dialectic
movement, and function as a way to try to capture history as it happens. In
that respect the dissertation can be seen as an attempt, like those of
ethnologists like Mats Lindqvist (1994) and Magnus Wikdahl (1992), to
enrich ethnological cultural analysis with a dialectical materialist view of
history.
The empirical foundation for the dissertation has been the construction of
two specific technological solutions which together can sum up “latemodernity” as an era. The Swedish banks’ automatic teller machines and the
National Insurance Office’s digital and automated self-service systems
function here as material clues to understand a larger historical and social
context and the ideas governing it. By focusing on two organizations – the
Scandinavian Bank and the National Insurance Office – and how their
management groups relate to the development of new technology and
automation, I have tried to expose the social and material processes by which
different forms of service automation come about. The analysis builds on
empirical material comprising staff newsletters, news media, policy
documents, blogs, testimony, interviews, and observations ranging from the
mid-fifties to the 2010s. I have mainly followed staff newsletters from both
organizations between 1955 and 2013 and studied news reporting in the same
period. I have supplemented these time documents with eight witness
seminars, held as part of the National Museum of Science and Technology’s
documentation project “From Mathematical Machine to IT”. In addition I
have relied on 13 interviews with employees at the National Insurance
Office’s IT department and at the head office of that authority.
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Before automation
In my material it was clear from an early stage that the way people spoke about
technology created a distinction between the time that had been and the new
age that the technology would usher in. The image of the past was coloured,
so to speak, by the possibilities that technology was thought to bring. What
kind of reality did automation entail a departure from?
In the course of the twentieth century there was a strong belief in the ability
of science and technology to improve the world and build a better society (EkNilsson, 1999b; Godhe, 2003; Östberg & Andersson, 2013). The faith in the
potential of science and modern technology to raise people’s living standards
had been widespread, an important part of the collective Swedish welfare
project (De Geer, 1992:89f). The ideals of Fordism – rationalization,
automation, specialization, clear division of labour, and bureaucratic models
of governance – had together been a model for both work and social life in the
thirties, forties, and fifties. Rationalization and new technology, following
principles such as redistribution policy, class collaboration, and consensus
between the labour movement and capital, were broadly perceived as
necessary to achieve generally increased prosperity for the benefit of the
majority.
Some people have claimed that science, technology and the whole welfare
project developed in harmonious cooperation (Beckman, 1992:32). But the
road to “modern” society has also been described as a contradictory process
(Berman, 1990:13). The state and the employers regularly intervened in the
everyday life of the individual, based on the idea of working “top-down” to
raise the living standards of the population and the profit margins of the
companies. Following the model of modern industry, people’s lives had been
filled with time-and-motion men and inspectors, social engineers who sought
with the best of intentions and with the aid of science to measure, analyse,
systematize, and mark out people’s habits (Kjellman, 1990; Ek-Nilsson,
1999a; Isacson, 2012). The performance of work was analysed and people’s
movements and relations in the home and in leisure time were to be marked
out according to schemas for registering time, place, and motion. People’s
lives would be broken down into details and planned with precision. Leisuretime habits, the furnishing of the home, personal hygiene, and other routines
would be optimized for maximum functionality for the general good, and for
the construction of the new and modern society (Jönsson, 2005; Frykman,
1994; Lund, 2011).
The construction of progress came at a price. While the rationalization of
society meant a significant improvement of public health, a great rise in living
standards, and liberation from the constraints of tradition and religion, it
simultaneously meant that the complexity of human existence was reduced to
manageable categories. When applied to social life as if it was a matter of
universally valid laws, the faith in scientific principles and classification
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systems entailed the scientific control and formalization of the individual’s
life (Feenberg, 2011). Parts of human existence which did not follow the
established line were problematic and subject to correction, with the result that
everyday life was affected by a certain paternalism, with employers and the
state assuming the responsibility and the right to plan life for their employees
or the citizens (Hirdman, 1989). The functional-rational way of thinking,
intended to liberate people from the old, made the “People’s Home”, as the
welfare state was known, into “a machine for living in”, to borrow the famous
philosophy that the architect and watchmaker’s son Le Corbusier applied to
the housing he designed. People became the object of their own liberation and
increasingly appeared like cogs in a gigantic societal machine, which is why
modernization could be regarded simultaneously as both “liberation” and an
“iron cage” (Arvastson, 1999).
In this connection the sixties would mean the start of a change, as the
outlook on the prevailing order tipped towards the latter category. In the years
since the end of the war, Fordism had seen record economic growth. Huge
increases in production had contributed to a relative equalization of income
and a certain social stability. Birth rates rose too. The degree of employment
was high, and a growing share of the national income had gone to the working
population. For the first time, large strata of the population could enjoy
conveniences that had formerly been reserved for a prosperous few, and the
commodity market that would absorb the redistributed national income grew
broader (Schön, 2003:372). More and more people could choose freely from
a growing range of products. Purchasable novelties such as cars, electric
cookers, televisions, and refrigerators became symbols of prosperity and
higher living standards.
In comparison with the restrictions and austerity of the war years, many
people must have experienced a great sense of liberation when they were able
to go on holiday, or quickly satisfy their desires through the growing range of
commodities. Consuming seemed like a way to be modern and express one’s
independence. With the continuous growth in prosperity that followed the end
of the war, a whole generation had thus grown up in a relative economic
independence surpassing that of previous generations. Unlike their parents’
generation, who had seen how prosperity had come at the expense of extensive
bureaucratization, for the new generation growth and independence seemed
like a normal state (Österberg, 2002:9).
The end of the sixties saw a turning point, however. Theories about why
this happened vary, but gradually, as it became increasingly clear that growth
in the Keynesian Swedish welfare model had reached its climax and the first
signs of an incipient structural crisis began to show, opposition to the old order
began to make itself heard (cf. Schön, 2000:432). The collective project that
had given support and security was increasingly portrayed, by both the far
right and the far left, as an external compulsion. Instead of being viewed as a
support corset, the old order of the People’s Home, whose legitimacy had
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rested on the ability of Fordism to offer continued growth in prosperity, was
now more often described as a straitjacket. When the industrial order was no
longer able to deliver, there was a new, impatient generation of young people
ready to revolt against the antiquated idea of the People’s Home nourished by
the older generation.
The years around the end of the sixties were a time of protests, and 1968
has been singled out in retrospect as a year when criticism against the old
world’s belief in progress and bureaucratic forms came to a head all over the
industrialized world (Sennett, 2007:9). Older generations’ entrenched ideas
and values had to be demolished. The whole collectivistic project of
modernity, its unspoken homogeneity, and its trust in reason would be
questioned (Österberg, 2002:65). The dominant idea no longer seemed to be
the state as a guarantor of freedom and progress, but freedom as a counter to
the state. The windows had to be opened to air the People’s Home. The
petrified institutions and forms of government of the old welfare state had to
be driven out and replaced with anti-bureaucratic ideas, increased democracy,
codetermination, and individual freedom of choice. Slavishly following plans
was to be replaced with flexibility and playfulness, corporate management
with corporate culture, bosses with leaders, bureaucracy and titles with
informality and an unaffected attitude, and collective welfare projects with
freedom of choice and empowerment. There was still a strong faith in new
technology, but unlike the old technology that was based on rational principles
with clear division of labour and hierarchical decision making, the new
computers, electronic networks, and automation promised a whole new world
with new organic forms of community, enterprise based on free flows of ideas,
creative combinations, and high-tech forms of direct democracy (McLuhan,
1964; Bell, 1973; Castells, 1996; Fuchs, 2013).

Automation as a historical process
That the sixties saw the beginning of a new era in the history of capitalism is
widely accepted today by researchers in the humanities and the social
sciences. In the models explaining this transformation, the new technology
and the globalization of the economy have been allowed to represent the forces
that brought the world into the new age. When the mechanical work order of
the conveyor belt was phased out, society, working life, and mankind would
undergo extensive change. But how well did this agree with what actually
happened? Here I want to assist the reader by linking this to the basic features
in the societal transformation discussed in the different chapters of the
dissertation.
In the chapter “The State of Immediacy” I consider the banks’ automatic
teller machines and the National Insurance Office’s automated web services
in order to analyse the cultural values manifested in the expected effects of
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technology on everyday life. The analysis shows that the automated services
were associated with properties such as speed, efficiency, and freedom of
choice, and that these had become increasingly important, almost fetishized
values. When automated services such as cash machines and digital selfservice platforms were launched it was primarily speed and simplicity that
were the selling values. Quicker alternatives always seemed to be able to
displace older, slower ones.
Despite this, it was not speed itself that was presented as the valuable
feature, but the fact that the service could be given quickly when it was
actually needed. What had been tortuous and bureaucratic, with queues,
restricted telephone times, and bothersome paperwork, would instead be done
with ease in the home, on the street, at any time that suited the general public,
and on the public’s terms. In this respect, behind all the focus on speed, it was
above all control over one’s own life that was the sales argument for the
services. Automation would free the individual from tradition and the coercion
of collective forms, making it possible for services to be produced “just-intime”. The emerging material life thus appeared to be fully in line both with
modernism’s belief that technology and science could build a rational society
and with the more late-modern ideas about the liberation of the individual
from coercive orders. Technology would still liberate people, but this time on
the individual’s terms. As a reflection of the critique in the sixties of
modernity’s claims to universal benefit, the talk about self-service technology
displayed an infatuation with heterogeneity, freedom of choice and
“empowerment”.
What typified these automated services was that, unlike earlier forms of
automation which had been used in industrial production, they were marketed
to the general public. It was thus primarily the public who had to be convinced
of the advantages of the technology, and not the organization’s own
employees. On the one hand, the cultural values that technology materialized
could be regarded as an expression of the functioning of the devices in
everyday life, but they also revealed that the technology was part of a larger,
more comprehensive logic. Freedom of choice and empowerment could be
seen as a way to symbolically incorporate the organization’s products and
operations in a social and historical context where market-economy principles
came to be regarded as liberating.
In the chapter “The Logic of the New Market” I illustrate how the freedom
of choice and empowerment associated with the automated “services” came
into existence for the “customers” and as such became a part of a more general
symbolic order according to which the two organizations arranged their
operations. Automated services were justified by the idea of a non-hierarchical
order according to which it was no longer the organizations that determined
the conditions. Instead new solutions were to be based on recurrent market
surveys and soundings of demand. The management groups of the bank and
the authority thought that the new technology was a result of their new way of
192

working with a “customer focus”, putting “the customer at the centre” and
proceeding from “the customer’s perspective”. In this respect, the automation
of services was an example of how the customer had become an ordering
principle in the planning of the organization’s activity and how the customers
had been made into participants in the development of the organizations.
It was significant that the organizations had chosen to use the word
customer. Together with the services, the customer was an important
component in the activity through which the organizations made society
comprehensible. In the bank this reality could be summed up in one word, the
“market”, and although the National Insurance Office was not a commercial
actor and did not speak explicitly about the market, it was obvious that similar
thoughts had also guided the work of that authority. “We must accept the terms
of the market. The time of market orientation has come!” This was the gospel
that had attained a wide spread in the world of organizations since the sixties
(Carlzon, 1985:22) – first in the business world, then in the public sector too
(Harvey, 2007:68). “The customer” had become the central figure in society.
The idea of proceeding from the customer followed the logic of a new order
of production. Since the sixties many companies and organizations had begun
to abandon the old world’s cumbersome bureaucratic and “product-oriented”
organizations in favour of more flexible and market-oriented forms. In a
fluctuating market one could not allow oneself any long-term plans or any
overproduction. The focus of the operations had therefore shifted from
production to consumption. Instead of letting the means of production steer
investments, the market would guide the prioritizations of the organization. In
this way companies could minimize the risk of bad investments and avoid
unnecessary costs (cf. Ivarsson, 2005:15).
But who was “the customer”? Concepts, symbols and cognitive categories
arise, vanish, and are loaded with new meanings in pace with changes in the
reality they are intended to describe. The interest in satisfying the needs of the
customer had begun to grow during the record post-war years. The reason was
that the social reality represented by the concept of the customer had
undergone both quantitative and qualitative changes since the fifties and
sixties. Parallel to higher wages and a broader distribution of the national
income, the customer, instead of representing a well-off few, had come to
comprise the majority of wage earners. The broadening of the market had thus
propelled a conceptual shift whereby the customer had begun to comprise the
general public. Making the general public into customers meant, according to
the logic of the free market, adapting to the will of the public, and in the same
movement the organizations’ adaptation to the market could be described by
the organization managers as a democratization. In the world view of the
management, the late-modern demand for empowerment had been channelled
through the idea that free market mechanisms are able to provide the public
with opportunities to choose.
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This, admittedly, does not primarily entail any adjustment to any real
person’s needs; it was based on a general assessment. As the customer concept
was broadened, the customer had ceased to denote a specific person. Instead
the customer had become a universal category which could be filled by anyone
at all. The relationship between the customer and the organization, from the
management’s perspective, was no longer personal but built up around
established positions in a totality that was structured in advance. On the basis
of this reality, both employees and people in the organizations’ management
groups saw the new-found interest in the customer as a way to make the
relationship with the public more equal. The customer had become a category
that guaranteed equal treatment.
The bank and the National Insurance Office had, so to speak, created an
objective, symbolic level where people as actors on a market were thought to
be able to gain a hearing for their needs regardless of who they were. The
development of automated services, intended to give the public back its power
over life, thus took place in accordance with the liberal idea of the market as
an equal social institution where customers and salesmen exchanged services
and entered into free agreements. According to this logic, the automated
services denoted a context where the relationship between members of the
general public and the organization began to be interpreted as a set of
economic exchanges. The new order seemed increasingly to be a “transaction
society” where “transactions have replaced relationships”, to use the words of
the successful financier and currency speculator George Soros (Soros,
1999:101). This is also the theme of the following chapter.
In the chapter “From Relationship to Transaction” I try to ascertain how
this symbolic order became possible. By studying the emergence of the
organizations’ administrative systems, I found that the abstract relationship
between the organization and the public was the subject of a long social and
material process of change. “The transaction society” rested, so to speak, on a
clear material foundation. The spread of offices, the establishment of
electronic transaction systems, and the construction of automated survives
showed how the relationship between the public and the bank man, or between
the public and the civil servant, was gradually lifted out of its context to
become increasingly abstract. The abstraction process had been propelled by
a series of strategic decisions in relation to given external circumstances.
That an increasing share of the national income was distributed among the
wage-earning majority meant a changed market for the banks. The banks
therefore invested a great deal to involve the broader and richer strata of wage
earners in their lending activity. At the same time, a number of measures in
redistribution policy resulted in the expansion of welfare and social security.
General welfare and new insurance laws meant that all citizens were to be
covered by social insurance. Altogether this meant large-scale administrative
growth. The socio-economic expansion of the market and the organizations’
growing catchment area led to great expansions in volume, which increased
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the process times of the organizations. Other sectors in working life saw a
similar development (Beniger, 1986; Forssell & Ivarsson Westerberg, 2014;
Graeber, 2015; Paulsen, 2010).
In this context of administrative growth, automation became a means to
provide impatient customers with service and reduce the organization’s own
wage costs. To acquire competitive advantages over other companies, or to be
able to handle growing volumes while retaining the same level of costs,
organizations searched for effective technical solutions with which they could
raise their productivity and let the customers themselves take over parts of the
work (cf. Tomlinson, 2007:134; Ritzer, 2008). By satisfying the needs of
increasingly complex forms of production and distribution, automation thus
operated within a special form of social organization. Service automation, if
one may be allowed to interpret it freely in the terms of the historian of
technology James Beniger, could be regarded in material terms as the highest
stage of bureaucratic administration (cf. Beniger, 1986:390ff).
It was, so to speak, the dialectic between the intentions and the symbolic
order in which the organizations operated, along with the current material and
economic circumstances of the operations, that created shifts in the way the
relationship between the organization and the public was made
comprehensible. But the customer focus and the service automation had
consequences not only for the relationship between the organization and the
public. It was also significant for the way people in the organization
understood their own work. The chapters “The New Freedom” and “A Postbureaucratic Workplace” deal with the implications of the automated
services, the technological systems, and the symbolic order as they
materialized for the organizations in terms of management philosophy, work
organization, and forms of control.
According to the exegetes of change in the two organizations, the new man,
the customer, who made demands, chose freely, and was anxious to retain his
self-determination, had entailed new forms of management. In the age of
market orientation it was no longer company management that had insight into
the customers’ needs and wishes. That knowledge, it was now thought, was to
be found in the operations, among those who had daily contact with the
customers. It was therefore decided that the centrally controlled bureaucratic
production colossus should be demolished to make way for flatter, more
flexible organizational models better able to listen to the customer’s needs.
“Tear down the pyramids!” was the plea of Jan Carlzon, head of SAS in the
eighties and management guru. In a book about the new man, the manager,
and the leader, he put across the management philosophy of the time, the
gospel of the new production order (Carlzon, 1985). The book was a bestseller
for the new order’s growing cadres of innovatively thinking managers and
staff administrators.
In the new flat organizational model with its decentralized decision
making, “the traditional manager” was contrasted with “the new manager”.
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Whereas the former had made decisions and issued instructions to control and
restrict the employee’s actions and scope for interpretation, the new type of
manager would enable employees doing the work in the organization to make
decisions by themselves, by providing them with information (Carlzon,
1985:22). Greater responsibility was assigned to those who had previously
been at the bottom of the pyramid. With the progress of automation, and with
the outsourcing of certain functions to other actors, however, this base had
shrunk considerably (Sennett, 2007:41ff). Tasks requiring low qualifications
seemed to be disappearing, and in the absence of set routines and management
in detail, automation was described as a “liberation” for the work with services
that was left.
The new freedom, although the division of labour meant that it did not
apply to all employees, partly had to do with the fact that the actual
“production” of services had been separated from the “service work” itself.
Advocates of the new order argued that the old routine chores, and the control
which in the old production order had led to alienation at work, had been
eliminated. Computers, which had taken over formerly time-consuming tasks,
would give employees a clear view of what they were doing in the new service
work and let them analyse for themselves and find solutions to work-related
matters in order to improve the work vis-à-vis the customers. Much of the
remaining office work would be about stimulating encounters between people,
giving qualified advice and customer-oriented service, and selling. Through
the division of labour, automation had created scope for employees to make
decisions for themselves.
At first glance, then, the new work order appeared to give employees
greater freedom and allow space for creativity in work. But the fact that the
management stopped controlling things in detail did not mean that employees
were suddenly free to shape their own work entirely. Instead the new order
also meant new forms of control, where the management set the goals and left
employees with the responsibility for achieving the goals. The focus on the
employees’ cooperation also had the effect that social aspects took on a greater
significance for the employees. In the new organizational model, employees
had become “co-workers” and as such were expected to share the
responsibility for achieving the goals set for the work group. Organization
management was replaced with “corporate culture”. Instead of obeying,
service work became a matter of displaying the right attitude, being geared to
finding solutions, being positive and exercising self-control. The operations
were to start with the customer. To guarantee that the employees could
interpret the needs of the operations and make correct decisions, however, the
organizations invested large resources in continuously providing their
employees with information about goals, the state of the market, and the
budget. Control was thus no longer a matter of regulating performance but of
adjusting the conditions on which employees were able to make decisions.
The “freedom” primarily meant that the employees together should take
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responsibility for finding solutions, within the frames dictated by this new
division of labour, in order to achieve the set goals.

From paternalism to empowerment?
Material such as staff newsletters, memoirs, interviews, and witness seminars
together indicated that everyday life, working life, and leisure underwent
significant changes after the introduction of electronic data processing. A
recurrent way of talking about automation was to say, for example, that it “left
more time to do other things”, “reduced hassle”, and gave the individual a
sense of control and empowerment. It was considered to make it possible to
devote one’s time to something other than waiting in queues, worrying about
opening hours, filling in forms, and other routine tasks. Technology was
believed to enable “better and more personal service” and leave more time for
human interaction.
Late-modernity, as some researchers have noted, entailed both an
“informalization” (Löfgren, 1988) and a “de-bureaucratization” (Sennett,
2007) of society, as the work still done by humans increasingly concerned
different forms of service, counselling, selling, and meeting the customer. As
more and more bureaucratic work was taken over by machines, it could seem
as if the ability to “see” people and respond to them had become more
important. Instead of the control, integrity, and authority that been among the
ideals of early modernity, the characteristic values of man in the new age
would be creativity, a positive attitude, social skills, and service-mindedness.
Automation is said to have given people a sense of empowerment.
In relation to the old order, the new “post-bureaucratic” society was
described as one of greater personal responsibility and participation, as people
themselves drew conclusions and made decisions about how their own
everyday life should be (Garsten & Grey, 2001:220). In that respect the
automation of services also marked the disappearance of a form of
organization which had belonged to the industrial society, where power over
the various spheres of everyday life had led to a clear distinction between those
who made crucial decisions and those who had to live with the consequences,
where experts and management functions could intervene paternalistically in
society and control everyday life. Cumbersome bureaucratic processes and
“powerlessness” were replaced with efficient solutions intended to restore a
sense of self-determination.
Such changes hinted at a movement from paternalism to empowerment and
went hand in hand with the post-modern critique of the modernistic faith in
universal benefit (Lyotard, 1984). But it may be questioned, from a number of
different angles, whether the new forms of organization were more free and
equal. Some people think, for example, that the control had just taken more
refined (for the time) forms. In other words, control had instead meant
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adjusting the conditions for decision making and encouraging a certain
attitude as a way to create self-regulating subjects and get people to make the
“right” decisions of their own accord (Foucault, 1982:220f; Garsten & Grey,
2001; Fleming, 2009). Others suggest that the old form of control had simply
assumed material forms through the automation of services and electronic data
processing. The anthropologist David Graeber writes, that issues of power and
dominance, through the ability of administrative systems and tools to process
information and make crucial decisions, had become the foundation for the
way in which late-modern man makes the world comprehensible (Graeber,
2015:109ff).
The automation of services entailed a comprehensive technologization of
everyday life (cf. Kjellman, 1990:120), as the new machines offered symbolic
forms through which to think about the world. Translated into everyday
practice, the computer’s calculations, flowcharts, forecasts, and indexes
conditioned the decisions that could be made. These communicated a
symbolic order in which life and relations between people constantly included
a promise of rationalization. The assessment of the customer’s best, and
conversely the responsibility that accompanied the customer’s empowerment,
replaced the figures of power. Instead of being dictated by time-and-motion
men, inspectors, controllers, and other representatives of authority, it appears
that the world view of the organization management had come to seem like an
objective condition for late-modern people when they made active choices and
thought for themselves.
But the automation of services communicated not only reified and symbolic
conceptual models. It cropped reality by removing important decisions from
people’s field of vision. In relation to the historical development of the bank
and the National Insurance Office, the relationship between the organizations
and the general public had gradually been reified and embedded in the material
foundation of everyday life. The movement from wage earner to bank
customer, which initially provoked resistance, began through time to be taken
for granted after being translated into everyday material practices. Taking out
money at the bank appeared to a natural act, and in the same way the issues
that had previously led to protests in working life began to seem natural by
being presented as technological solutions. When the market’s relationships
and legal systems were built into the material foundation of people’s lives, the
late-modern person’s individual responsibility and influence had become a
matter of handling one’s own time, given the clearly predefined contexts in
which a person acted. Freedom to make one’s own decisions was based on the
fact that crucial decisions had already been made. As automation liberated
late-modern people from the hassle of paperwork, it simultaneously governed
life by channelling their decisions into the possible choices that automation
itself offered (Feenberg, 2011:867f).
How could it happen that automation ended up being taken for granted as
something natural? Based on the idea that the material world of people is the
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basis on which they shape their world view, it may be assumed here that
consciousness was conditioned by being in society. Late-modernity nurtured
a societal subject for which the rationalization paradigm of the old era had
become an incontrovertible foundation of values (Feenberg, 2011:868). Once
converted into the material foundation for the organization of society,
rationalizations became the natural point of departure for the individual’s free
thinking. Everyday life and work were organized so that people, instead of
trying to find the reason for their stress, looked for efficient solutions. The
possible choices no longer concerned whether rationalizations should be
implemented but how they would be implemented.
It was in this context that the demand for continued automation could
appear like an obvious solution to the puzzle of life. Acting within
predetermined frames and roles had created a way of thinking whereby, if we
may quote Marcuse, “the movement of thought is stopped at barriers which
appear as the limits of Reason itself” (Marcuse, 1968:31). Automation had
become the self-evident yardstick for what was proper and set human beings
on paths of development which appeared to be difficult to escape from (Ellul,
1964:67). If the modern industrial society nurtured the “machine man” and the
“organization man”, subordinated to the power of the machine systems or the
bureaucracy (Arvastson, 1987; Whyte, 2002[1960]), then late-modern society
fostered a completely different subject – the system man, a historical subject
whose free paths of thought coincided with the routes of the administrative
system.
Translated by Alan Crozier
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