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Abstract

The witness seminar ”The rise and expansion of IT consult-
ing, 1964–1985” took place at The National Museum of Sci-
ence and Technology in Stockholm on 1 April 2008 and was
led by Gunnar Hesse. The panel consisted of representatives
of many of the pioneers in Swedish IT consulting, including
Lars Irstad, who founded the industry leader Programator in
1964; Lars Spångberg who founded RIAB as an offshoot of
the Federation of Swedish Industry in 1968; Thord Wilkne,
one of two founders of WM-data in 1969; Göran Garvner
who founded Modulföretagen in 1972; Per Olof Persson, a
leading figure in Statskonsult, the state-owned firm that was
the biggest IT consultancy in Sweden in the 1970s; Kaj
Green, the first CEO of Cap Gemini Sweden; Leif Nobel,
CEO of Data Logic from 1979, and Hans G. Wahlberg, one
of the founders of Enator in 1977. The seminar was divided
in three parts. The first dealt with the period of early entre-
preneurship up to c. 1975. It was agreed that there was no
shortage of demand for consulting services and that the main
challenge consisted in recruiting skilled personnel and man-
aging them. The second part dealt with the expansion that
set in from the mid-1970s. Here it was agreed that the man-
agement of knowledge workers still constituted the single
biggest challenge, followed by the need to establish consis-
tency in method. At this point a divergence in business strat-
egy can be seen. WM-data became a provider of American
standard applications in order to tie the customer base more
tightly. Programator were successful in the minicomputing
market and established joint ventures with several large
companies, in effect taking over their IT departments. Ena-
tor moved up the value chain and aimed at integrating man-
agement consulting and IT consulting. By 1985 all the major
companies were listed at the stock exchange and the industry
may be described as well-established.
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Förord

Vittnesseminariet ”IT-konsultbranschens uppkomst och tillväxt” ägde rum på Tekniska
museet i Stockholm den 1 april 2008 och arrangerades inom delområdet ”IT-industri” i
projektet ”Från matematikmaskin till IT”, ett samarbete mellan Avdelningen för teknik-
och vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sverige och Tekniska museet. Projek-
tet finansierades med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond samt Stiftelsen Marcus &
Amalia Wallenbergs minnesfond.

Seminariet planerades av Gustav Sjöblom från Chalmers tekniska högskola med stöd
av bland andra Gunnar Hesse, Anders Skarin och Thord Wilkne och på grundval av in-
tervjuer inom projektet. Panelens sammansättning bestämdes utifrån en önskan att få en
bred representation ur de företag som klassades som ADB- och datakonsulter under den
aktuella perioden. Seminariet spelades in med ljud och bild och transkriberades. Gustav
Sjöblom har redigerat transkriptet i samråd med seminariedeltagarna. Redigeringen har
gjorts varsamt för att bevara den talspråkliga karaktären, men med vissa strykningar och
justeringar för att öka tydligheten och läsbarheten. Originalinspelningen finns tillgänglig
på Tekniska museet i Stockholm.

Paneldeltagare: Göran Garvner, Kaj Green, Lars Irstad, Leif Nobel, Per Olof Persson,
Anders Skarin, Lars Spångberg, Hans G. Wahlberg och Thord Wilkne.

Moderator: Gunnar Hesse.

Inbjudna med förhinder: Jerry Lundqvist och John Wattin.

Övriga närvarande vid seminariet: Peter Du Rietz, Sofia Lindgren, Gert Persson, Weje
Sandén och Gustav Sjöblom.
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IT-konsultbranschens uppkomst och tillväxt,
1964–1985

Gustav Sjöblom:1 Jag heter Gustav Sjöblom och är forskningssekreterare för det områ-
de som heter IT-industri, ett av sexton fokusområdena i projektet ”Från matematikma-
skin till IT.” Jag har tillsammans med bland andra Gunnar Hesse2 samlat en panel som
skall representera ett brett urval av de IT-konsultföretag som var aktiva före 1985. Vi har
fokuserat på de företag som av samtiden kallades ADB-konsulter, alltså företag som i
första hand hyrde ut ADB-kompetens. Det innebär att servicebyråerna, alltså de tidiga
IT-företag som i första hand sysslade med drift, inte är representerade idag. Det gäller
även Datema3, som var det största datatjänstföretaget och även hade mycket utvecklings-
arbete men i första hand var en servicebyrå. Med tiden kom denna distinktion att suddas
ut, men i den här panelen är det alltså i första hand ADB-konsulter där den ursprungliga
huvudverksamheten var att man hyrde ut kompetens.4

Vi kan börjar med att titta på tabellbilagan som ni alla förhoppningsvis har fått ett ex
av.5 Den består av tre tabeller, tre snapshots som är ett försök till branschbeskrivning vid
tre tillfällen, 1960, 1972–73 och 1983. Man kan ha mycket synpunkter på detaljerna, po-
ängen här är att visa att 1960 finns egentligen ingen IT-konsultbransch, utan den som vill
ha råd om databehandling får vända sig till organisationskonsulter som EF6 och SRI7 och
hårdvaruleverantörer som IBM. När man kommer in nästa gång, 1972, finns det ett stort
antal företag. De är fortfarande små sett till omsättningen, men det har i alla fall uppstått
en bransch som består av helt nya aktörer. Inga av de som fanns med tio–femton år tidi-
gare är kvar, däremot har de nya företagen ofta kopplingar till både IBM, EF och SRI
som vi kommer att höra om senare. I tabell tre från 1983 är det i ganska hög grad samma
företag som på 70-talet, även om det har varit lite uppköp och ett par nya företag har till-
kommit. Nu har branschen kommit in i en ny fas och börjat att mogna. Det finns
branschorganisationer som Kaj Green kommer att berätta mer om hur de kom till. Den
här tabellen är tagen från de artiklar ur Affärsvärlden som skrevs av Weje Sandén8, som
sitter här, och framför allt handlar om branschen ur ett börsperspektiv, därför att nu är
de flesta av de här företagen börsnoterade.

Syftet med övningen idag är att fylla luckorna mellan de här tre snapshotsen och få en
beskrivning av vad det är som händer däremellan, hur de här företagen och hur bran-
schen utvecklas. Man kan säga att det egentligen finns tre olika delar i det. Det första vi är
intresserade av är varför företagen kom till och varför branschen skapades, det som vi
kallar för entreprenörskap och företagsgrundande, fram till 1975. Som jag har förstått är
det fyra av er som sitter här – nej, fem egentligen med Hans också – som faktiskt var

1 Gustav Sjöblom, f. 1976, ekonom- och teknikhistoriker vid Chalmers tekniska högskola. Ph.D. University
of Cambridge 2007, forskningssekretare inom ”Från matematikmaskin till IT” för grupperna Transporter,
Handel och IT-industri.
2 Gunnar Hesse, f. 1946, civ.ing. KTH (E) 1969, Datasaab 1970–77 som utvecklingsingenjör, marknadsfö-
rare och produktchef. På Saab-Univac från 1977 och arbetade för Sperry Univac i London och Kalifornien.
Marketing Director på europakontoret för Burroughs 1983–86. Marknadsdirektör och försäljningsdirektör
Unisys Sverige 1988–96, VD Unisys AB 1996–2007 och tillika nordenchef för Unisys 2001–07.
3 Datema, se not 42.
4 För denna distinktion, se SOU 1974:10. Data- och näringspolitik (Stockholm, 1974).
5 Tabellbilagan är bifogad sist i denna rapport.
6 EF, Ekonomisk Företagsledning, se not 10.
7 SRI, Stanford Research Institute, se not 30.
8 Weje Sandén, f. 1953, ekonomijournalist och författare, reporter Svenska Dagbladet näringsliv 1979–84,
reporter och redaktionssekreterare Affärsvärlden 1984–95, reporter Veckans Affärer 1996–2001, chefre-
daktör Veckans Affärer 2001–2006.
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med och drog igång företagen. Ni kommer att få prata om det, och så släpper vi in även
er andra för att prata om några andra företag som fanns med i början, lite kort. Det andra
stora temat är att driva de här företagen, hur de växte till och de utmaningar som följde
med det. Avslutningsvis kommer vi diskutera vad som hände i början på 80-talet för att
avrunda det hela.

Gunnar Hesse: Tack Gustav. Vi har placerat ut er ungefär som vi har tänkt den krono-
logiska ordningen, och det är väl kanske inte alltid vi har hamnat helt rätt, men det får vi
ta som det blir. Då kör vi gång och börjar med entreprenörstiden så att säga, den första
fasen fram till 1975 ungefär. Då ska jag be er att vi tar den ordningen och att ni håller er
inom tio–femton minuter ungefär, alltså absolut högst en kvart, för jag tänkte att vi ska
vara klara 17.00. Lars, jag tror vi var medlemmar i samma förening du och jag, tidsfascis-
ternas centralförbund?

Lars Irstad: Tidsfascisternas riksförbund.

Gunnar Hesse: Riksförbund, ursäkta. Så låt oss börja med Lars, och då tar vi alltså tiden
fram till -75, för fokus här är på entreprenörsskapet. Varifrån kom idén att starta den här
verksamheten? Vad var affärsidén? Vilka var kunderna? Och så vidare. Så var så god,
Lars.

Lars Irstad:9 Okej. Ja, att jag fick idén att starta eget beror ju på att jag hade svårt att un-
derordna mig och jobba med stämpelkort. Jag jobbade på Ekonomisk Företagsledning10

och bad där att få syssla med data. De skickade över en man till Amerika som hette Char-
lie Dahlgren11, kommer aldrig att glömma honom. När han kom hem sa han ”Det så kal-
lade elektronisk databehandling kommer aldrig bli en vital ekonomisk affär.” Och då slu-
tade jag i samband med det och började på ITT12 för att lära mig data, det var mitt enda
mål. Där vantrivdes jag naturligtvis oerhört och slutade efter nio månader och startade
eget, och kunde naturligtvis inte särskilt mycket. Affärsidén var programmering, det var
ju bara det som man kunde då. Då gällde det att hyra en bra programmerare och jag kom
i kontakt med en på ITT som följde med mig och därifrån har det utvecklats.

Kunderna – ja, kunderna var ungefär lika okunniga som vi, vilket var tur, och de fanns
i massor, därför att det här var en bransch som växte. Jag vill bara säga att vi kommer
naturligtvis att skryta en hel del i det här gänget om hur duktiga vi har varit, men jag me-
nar, det är sällan vi kommer att få uppleva en bransch med den expansionskraften. Det
gällde att vara något så när hygglig och ren och snygga kläder, och hederlig. Då gick det
inte att misslyckas enligt mitt förmenande. Det var en bransch i mycket stark expansion
och därför var det lätt. Jag menar, hade vi sysslat med hästskor eller något annat hade det
varit svårare. Kunderna fanns där ute och det var bara att besöka dem. Det man gjorde
var att man ringde upp, random, företag efter företag och frågade om man fick komma
och presentera sig. ”Varför det?” ”Jo, jag har expertis inom det här.” Ibland blev man
avslöjad och ibland gick det bra, men kunderna fanns.

9 Lars Irstad, f. 1934, konsult och entreprenör, civ.ing. KTH (M) 1960, organisationskonsult på EF 1961–
64, grundade Programator 1964 och var kvar i bolaget till 1993, därefter egen verksamhet.
10 Ekonomisk Företagsledning, EF, organisationskonsultföretag grundat på 1940-talet av Bo Casten Carl-
berg. EF var Sveriges ledande organisationskonsult under de första tre decennierna efter kriget. EF köptes i
slutet av 1960-talet av engelska PA Consulting men behöll namnet EF. Flera andra organisations- och IT-
konsultföretag grundades av tidigare EF-anställda.
11 Charlie Dahlgren, chefskonsult på EF under början av 1960-talet.
12 ITT, International Telephone and Telegraph, amerikanskt elektronikföretag grundat 1920 som växte i
Europa genom förvärv av en rad företag under 1920-talet.
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Expertisen – eftersom vi började med programmering var det ganska lätt att fastställa
vad yrkesområdet var. Yrkesområdet var de programspråk som var mest förekommande,
punkt slut. Sedan såg man ganska snabbt att man behövde kunna systemering också, allt-
så gällde det att skaffa den expertisen också. Där var vi ju okunniga. Vi hade dåliga meto-
der och alltihop, och man upptäckte snabbt att alla programmerade på olika sätt. Ingen
jävel – förlåt uttrycket – kunde gå in i den andras program och ingen hade riktigt bra sätt
att skriva förutsättningar. Och det var ju där vi inom Programator13 började koncentrera
oss en del: Utbilda programmerare, försök att skaffa en systematik i hur du systemerar
och kommer fram till program. Det var nyckeln helt enkelt. Där har vi haft många mö-
dosamma … vi har samarbetat med universitet och inte begripit ett skit av vad de sa. De
har ritat sina rektanglar och kuber och grejor och det begrep man inte ett dugg av. Utan
det gällde att få tag i duktigt folk som kunde sätta sig ned och ta undan en del av sin tid
på att fästa ner det här på pappret. Och om vi var bra eller inte får andra bedöma. Jag
tycker att vi åtminstone hade en väldigt ärlig uppsåt att försöka ta vara på gamla erfaren-
heter och inte göra samma misstag gång på gång. På programmeringssidan startade vi
egen programmeringsskola väldigt tidigt för att åtminstone få nån styr på det hela.

Gunnar Hesse: Hur tidigt var det här?

Lars Irstad: Ja, det var ganska tidigt. Jag är fullkomligt rudis på årtal, men väldigt tidigt.
Vi tog kontakt med ettåriga ADBn14 så fort den började och hade ett samarbete med
dem. Vi fick staten att betala rätt mycket av vår utbildning. Jag kommer ihåg att jag var
och presenterade det för arbetsmarknadsstyrelsen. Det var en mycket amper dam där
som satt och lyssnade och när vi gick ut så nöp hon mig i armen och sa: ”Hör du Lars, är
det här bra? Är det här bra?” ”Ja, skitbra” sa jag. ”Ja, då kör vi så här” sa hon. Sedan be-
talade de vår utbildning år efter år efter år efter år.

Anders Skarin:15 Jag tror att programmeringsskolan kördes första gången -68 och sedan
varje år fram till åtminstone 1976. Det var en typ av trainee-program.

Lars Irstad: Avgränsning av verksamheten mot andra branscher – jag hade inget pro-
blem, jag har aldrig känt influens eller konkurrens utav någon annan än de som sitter här.

Utmaningarna – även om det inte är rätt tågordning kan man säga: skaffa duktigt folk
som stannar för de taskiga löner jag betalar. Vi har aldrig varit löneledande. Vi var först i
Sverige med vinstdelning och fick hurra, och var först att ta bort det också.

Alla: [Skratt]

Lars Irstad: Den första utmaningen var alltså: skaffa duktigt folk, få dem att trivas, be-
håll dem, utveckla dem. Den andra var: skaffa systematik så att du inte behöver framstå
som en idiot varje gång du ska göra ett program. Säljfunktionen var väldigt enkel. Det
var: presentera dig för företag. Inget märkvärdigt. Har egentligen aldrig under de första

13 Programator, IT-konsultföretag grundat 1964 av Lars Irstad. Programator var Sveriges största privatägda
ADB-konsultföretag fram till slutet av 1980-talet och börsnoterades 1983.
14 Ettåriga ADBn, kommunal postgymnasial utbildning som fanns på många ställen i landet och som senare
blev en del av högskolan. Den ettåriga ADB-utbildningen var en rekryteringsbas för Programators pro-
grammeringsskola. Fyra till åtta trainees inbjöds till en utbildning parallellt med övriga studier och de två-
tre bästa erbjöds sedan anställning.
15 Anders Skarin, f. 1948, efter gymnasieingenjörsexamen, utbildning i systemutveckling på Stockholms
Handelsskola och och fil.kand. vid Stockholms universitet kom Skarin till Programator 1970 som konsult,
säljare och ledare. VD för AB Programator 1981–92, efter Cap Geminis köp av Programator VD för Cap
Gemini Nordic 1992–2000. Egen konsultverksamhet i Nirax Management sedan 2001.
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tio-femton åren upplevt brist på uppdrag. Jag tror inte att vi har haft, praktiskt taget, nå-
gon sittande på bänken de första tio åren. Så det var utmaningarna.

Gunnar Hesse: Vem var den typiske beställaren på företaget?

Lars Irstad: Vi fick ju ganska tidigt väldigt stora företag, konstigt nog va. Atomenergi,
till exempel, hade vi ett jättejobb för. Det var ASG … LM Ericsson och AGA kom sena-
re men Televerket, SPP och Försvaret var väldigt stora. Sedan hade vi småkunder därför
att vi tidigt startade servicebyrå16, Programator Service, och då var det småkunder i hu-
vudsak. Och vi valde en Burroughs-linje17, som var en billig maskin, men strategiskt för-
modligen ett felval för att utveckla byrån, för alla ville ju ha IBM. Så vår servicebyrå var
lönsam hela tiden, men växte aldrig så där jättefort.

Gunnar Hesse: Organisatoriskt, vem sålde ni till?

Lars Irstad: Ja du, vi hade en organisation som jag än idag tycker är den bästa. Vi hade
en organisation som hette ”Bilda hög”. Alla ingick i en pool och sedan fördelade några
stycken chefer folk på jobb. Vi hade inte nån särskild organisation med ABC och så vida-
re. Säljningen ombesörjdes åtminstone de första åren utav mig. Jag har aldrig program-
merat, aldrig ägt en dator – förrän för sex månader sedan då jag var tvungen, därför att
Dagens Nyheter inte distribueras på Rivieran längre och jag måste se börskurserna – och
hade väl den fördelen att jag aldrig råkade i tekniska samtal med kunder, utan råkade i
andra samtalstyper, väldigt mycket socialt. Jag läste väldigt mycket om företagen och
kunde dem när jag kom upp.

Gunnar Hesse: Och köparen, var satt den organisatoriskt?

Lars Irstad: Oftast ekonomichefen i det läget. Datachefen i de större företagen.

Gunnar Hesse: Okej. Tack Lars! Då tar vi Lars Spångberg.

Lars Spångberg:18 Jag började i den här typen av jobb -49 som systemman hos en ma-
skinleverantör, LM Ericssons Driftkontroll19, som då sålde hålkortsmaskiner. -51 flyttade
jag till en av deras kunder, Svenska Shell, och blev ansvarig för deras hålkortsavdelning
som då sysselsatte tjugo personer. Så småningom bytte jag från de hålkort man hade där
till en IBM 1401, och till IBM 360 och blev erbjuden att resa utomlands som en slags tra-
velling adviser. Jag hade också varit projektledare för del internationella projekt inom
Shell-gruppen. Jag kunde inte acceptera det här jobbet utan fick ett annat erbjudande från
Industriförbundet att jobba som datakonsult. Man hade ett dotterföretag som man kalla-

16 Servicebyrå, datacentral som hyr ut datortid, ibland parat med applikationer och utvecklingsverksamhet.
Eftersom datorerna utgjorde så stora investeringar under stordatorepoken stod servicebyråerna – som ofta
var branschorganiserade eller servade särskilda kundgrupper – för så gott som all databehandling hos
mindre och medelstora företag och myndigheter.
17 Burroughs, amerikansk datortillverkare som gick samman med Sperry och bildade Unisys 1986.
18 Lars Spångberg, f. 1928, grundare av RIAB, gymnasieingenjörsexamen, systemman för hålkortsmaskiner
på LM Ericsson Driftkontroll 1949–51, på Svenska Shell som hålkortschef 1951–60 och datachef 1960–66,
VD och delägare RIAB 1966–80 och sedan verksam främst som konsult fram till 1993.
19 LM Ericssons Driftkontroll, företag som knoppades av från LM Ericssons försäljningsbolag 1942 för att
sköta om den svenska agenturen för Powers-Samas hålkortsanläggningar. Företaget bytte namn till LM
Ericssons Data AB 1966 och blev ICL Data AB 1970.
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de för Industriens Lokaliseringsbyrå.20 Nu är vi i mitten på 60-talet. I de omlokaliseringar
som då var en väldigt stor fråga behövde företagen ofta hjälp när det gällde att se över
administrationen och det var där man räknade med att jag skulle komma in. Vi hade en
del kunder, men fick också kritik för vad man uppfattade som illojal konkurrens. Ratio-
nellt Näringsliv21 var ett av de företag som klagade och menade att ”Ni kan hissa upp In-
dustriförbundets flagga i fören här och segla ut utan någon konkurrens och det är inte
riktigt schysst.” Varpå man bestämde att det här skulle läggas i ett fristående företag,
RIAB, Rationella Industrisystem AB22. Då är vi någonstans -67. Och det fick jag ansvaret
för. Jag var ensam först, men så småningom växte det hela.

Vad hade vi då för affärsidé när vi började den här verksamheten -67–68? Ja, den var
inte klart definierad, utan vi trampade på. Bland annat fick vi ett uppdrag via Handels-
banken, som då hade Nyman & Schultz-koncernen som väldigt stora kunder och också
hade att bevaka en väldigt stor fordran. Nyman & Schultz-koncernen bestod då av ett
speditionsbolag, Vingresor, Club 33, TransAir. Man hade också resebyrå, och man hade
ett eget dataföretag och man ville få hjälp av någon som kunde se över hela den här här-
van, så att säga, och det blev vi. På den vägen började vi då etablera oss också som data-
konsulter. Det vi pysslade med var att se över överhuvudtaget, organisationen av data-
verksamheten, att hjälpa till att staka upp vettiga planer när man ska gå vidare. Och det
ena gav det andra. Grängeskoncernen kom och ville ha hjälp för rederiet, som då var hu-
vudparten av av Grängeskoncernen. Ja, det ena gav så småningom det andra. För att få
en struktur på det här satte jag mig ned i början på 70-talet och skissade vad jag trodde
skulle komma att hända inom en femårsperiod framåt, skrev vad jag kallade RIABs fem-
årsplan. Mot den femårsplanen skissade vi vilka produkter som skulle kunna vara aktuella
att sälja och vilka resurser vi behövde för de här produkterna. Vi hade inte som mål att
bli väldigt stora, utan att försöka göra ett bra jobb och fick på den vägen specialistkun-
nande inom ekonomistyrning. Vi var också med på seminariet där vårt ekonomisystemet
EPOS var med och behandlades.23

Lars [Irstad] pratade lite grann om hur verksamheten avgränsades gentemot andra
branscher, hur var det med kunderna, hur man sålde tjänsterna och hur det var ute på
marknaden. Vad vi konstaterade var väl att genom IBMs marknadsdominans var IBM ett
yrke. Ifrågasatte man vad IBM-folk sa var man ofta ute på hal is. Det gällde till exempel
programspråk. IBM lanserade sitt nya programspråk PL/I24 med dunder och brak, och
ett uppdrag skulle kunna vara ”Ska vi satsa på det här programspråket, eller ska vi ta nå-
got annat istället, till exempel COBOL eller vad det nu kan vara frågan om.” Vad vi för-
sökte peka på i de här sammanhangen var ”Gör er fria från leverantörerna!”. PL/I binder
dig till IBM. Sedan sitter du där. Du må tycka om det eller du kanske inte alls tycker om
det. Det var en av de historier som vi var inblandade i.

20 Industrins Lokaliseringsbyrå, ILB, dotterföretag till dåvarande Industriförbundet som åtog sig kon-
sultuppdrag för företag och kommuner innebärande näringsgeografiska utredningar avseende förutsätt-
ningarna för lokalisering av viss verksamhet. Som en sidoverksamhet åtog sig ILB även förmedling av i
sammanhanget lämplig mark och/eller fastigheter/lokaler.
21 Rationellt Näringsliv, organisationskonsultföretag.
22 RIAB, Rationella Industrisystem AB, datakonsultföretag som knoppades av från Industrins Lokalise-
ringsbyrå 1968 och arbetade främst med datorbaserad redovisning och ekonomistyrning. På 1970-talet kom
RIABs verksamhet främst att kretsa kring ekonomisystemet EPOS som ursprungligen utvecklades i samar-
bete med Slakteriförbundet. RIAB köptes av Beijer Investment Group 1983 och blev en del av WM-data
1987.
23 Gustav Sjöblom (red.), Standardekonomisystem för stordatorer – EPOK, EPOS & FACTS, 1969–1986. Tran-
skript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 29 januari (Stockholm, 2008).
24 PL/I, Programming Language One, programspråk som utvecklades i början av 1960-talet baserat på
delar av FORTRAN, COBOL och ALGOL. PL/I stöddes av IBM, men nådde ändå aldrig någon större
popularitet. Paul Ceruzzi, A History of Modern Computing (Cambridge, Mass., 1998), 104ff.
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Vi märkte också att utbildningen på den här kanten var … ja, det fanns många fråge-
tecken på utbildningssidan. Lars pekade på den ettåriga postgymnasiala utbildningen av
programmerare …

Gunnar Hesse: Du menar specifikt programspråk?

Lars Spångberg: Det gällde programmering överhuvudtaget; metoder, strukturer för
hur man programmerar. Och vi kom i de här sammanhangen in i den utbildningen som
nu inte längre finns, vid Umeå Universitet, där vi satt med i en kommitté och lyckades få
med SKF och Gränges att tycka till om vad vi ska ha med i en utbildning inom ADB-
området. Vi konstaterade att här fanns det väl, som sagt var, lite grann av motsättningar
mellan teknikerna och de som så småningom representerade användarna, och det gällde
att försöka bygga över den här bryggan och hitta ett gemensamt språk i samtalen. Det var
ganska svårt, men det växte alltså fram. Man pratade om AR, administrativ rationaliser-
ing25, och i de sammanhangen växte det fram en begreppsapparat som så småningom
blev gemensam och där var utbildningen en väsentlig del.

Hur rekryterade vi folk? Ja, i den här planen, när vi pratade om vad det var för slags
folk vi behövde, så var det egentligen två slags människor. Dels var det programmerare.
Vi annonserade eller fick tag i dem via kontakter. Vi räknade med att de skulle tycka att vi
var en språngbräda för att gå vidare och räknade inte med att behålla dem så länge, utan
de skulle vara duktiga. Men vi knöt också kontakter med England där det fanns många
duktiga specialister på alldeles specifika frågor. Ta bara en sån sak som terminaler, data-
basteknik. Vi fick till exempel ett uppdrag att döma ut, höll jag på att säga, att bedöma
den satsning som man höll på med när det gällde att bygga upp ett eget databassystem i
ett företag som egentligen skulle syssla med något helt annat. Vi hittade då en man som
hade suttit med CODASYLs26 kommitté för databasteknik. Via Englandskontakten fick
vi alltså kontakter både i England och i Amerika som vi kunde använda. Ibland är det
tillfälligheter som spelar in.

Typesetting var något som var nytt på den här tiden, alltså att använda datateknik för
att sätta tidningar. Vi hittade en man i London som hade specialiserat sig på det här och
gjorde typesetting av London Transports tidtabeller. Han hade också tillägnat sig ett stort
kunnande när det gällde flygbolag, och hur de bar sig åt när det gällde att ta fram tidtabel-
ler, och publikationer som resebyråer kunde använda när det gällde att planera resor. Det
här ledde till att vi så småningom fick ett uppdrag i Saudiarabien, att bygga upp ett plane-
ringssystem för det Saudiarabiska flygbolaget. Alltså, det är många gånger tillfälligheter.
Saudiarabierna kom över och intervjuade våra kunder och där får man väl säga att kund-
kretsen var de bästa säljarna. Det var inte så mycket vi som gjorde säljarbetet som att våra
kunder tyckte att vi hade gjort ett bra jobb och när någon hade ett problem så kunde
man hänvisa till en nöjd kund. Vi tog alltså runt de här saudiarabierna till några utav våra
kunder och de fick höra vad det var vi hade gått för.

Jag höll på med det här, men tyckte att jag fastnade i administration. Vi växte, men vi
hade som jag sa aldrig ambitionen att bli så stora. Vi hade i storleksordningen mellan tju-
gofem och trettio anställda, men hade ofta samarbete med andra bolag: servicebyråer
gjorde vi oss bekanta med, enmansföretag som var specialister, vi har pratat om England
också. Men jag konstaterade då att för att gå vidare med en del av de här idéerna var jag

25 AR, administrativ rationalisering, begrepp för det omfattande arbete som bedrevs för att effektivisera
administration under efterkrigstiden, ofta genom att rationaliseringstekniker från industrin flyttades över till
kontorsmiljö.
26 CODASYL, Conference On Data System Languages, konsortium av datortillverkare och myndigheter
som bildades i USA 1959 för att enas om standarder för programmeringsspråk och bland annat låg bakom
COBOL.
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tvungen att lämna RIAB bakom mig, så jag sålde av de intressen jag hade i RIAB till ett
bolag som personalen bildade. Och via några omvägar hamnande de så småningom hos
WM-data.

Gunnar Hesse: När var det här?

Lars Spångberg: -82. Så då är vi inne i en annan historia sett till ämnet för dagen.

Gunnar Hesse: Okej. Tack Lars. Då får jag be Thord att …

Thord Wilkne:27 Ja, det blir mindre och mindre att prata om. [allmänt skratt] Det är
samma historia. Hasse Mellström28 och jag träffades i början på 60-talet. -63–64 jobbade
jag på Posten som inköpare och Hasse på bank, och då satt vi en kväll och funderade
över ”Vad ska man ägna sig åt för bransch som det finns en framtid i? För det här finns
ingen framtid i” tyckte vi då. Och då valde vi ut databranschen, för vi trodde att den var
intressant. Sedan gällde det att få utbildning, och via kontakter lyckades vi ordna utbild-
ning på IBM och så började vi i branschen bägge två ungefär -65. Jag började på Esso,
Hasse började på IBM.

Gunnar Hesse: Och det var ren programmering?

Thord Wilkne: Ja, ren programmering. Sedan efter ett par år gick både Hasse och jag till
CSI, Computer Systems International.29 Det var då en konsult ifrån Stanford30 som hade
varit hos Datema31 i början på 60-talet och introducerade COBOL32. De tog femtusen i
veckan för de amerikanarna, så vi förstod att det var en fantastisk marknad. På den tiden
debiterade vi kanske femtio kronor i timmen alltså, ungefär 1970, för att förstå priset. Så
vi började där bägge två. Amerikanarna ägde det och Sven Davidsson33 – ni som är lite
äldre vet, tennisspelaren – var VD för bolaget. Det här växte rätt fort och blev en femtio

27 Thord Wilkne, f. 1943, en av WM-datas grundare, examen från Påhlmans handelsinsitut 1961, därefter
inköpare på Posten, programmerare och systemerare på Svenska Esso 1965–67 och konsult på CSI 1967–
69 innan han grundade WM-data tillsammans med Hans Mellström 1969. VD för WM-data 1970–97 och
styrelseordförande 1998–2004.
28 Hans Mellström, f. 1942, en av WM-datas grundare, examen från Påhlmans handelsinsitut 1961, därefter
på bank och på IBM 1964–66 och som konsult på CSI 1966–69 innan han grundade WM-data tillsammans
med Hans Mellström 1969.
29 CSI, Computer Systems International, IT-konsultbolag som startades i mitten av 60-talet av amerikanska
SRI-konsulter som haft uppdrag på Datema.
30 Eg. Stanford Research Institute, SRI, amerikanskt konsultföretag grundat 1946 som ett tvärvetenskapligt
forskningsinstitut vid Stanforduniveristet som senare blev fristående. 1948 fick SRI en internationell avdel-
ning och 1958 grundades en avdelning för långtidsplanering. Under 1960- och 1970-talen anlitades SRI ofta
för utredningar av svenska storföretag, särskilt inom Wallenberg- och Johnsonsfärerna. SRI var inte minst
en viktig impulsgivare för Sveriges datorisering.
31 Datema, se not 42.
32 COBOL, förkortning av Common Business Oriented Language, ett programspråk för lösning av admi-
nistrativa uppgifter med dator, exempelvis inom personaladministration, orderbehandling eller lagerbokfö-
ring. COBOL tillkom i maj 1959 när det amerikanska försvarsdepartementet samlade representanter för
datortillverkare, användare och myndigheter i USA i syfte att skapa ett gemensamt affärsspråk. En första
version av COBOL kom ut 1960 och språket fick vid spridning delvis tack vare att det amerikanska för-
svarsdepartementet deklarerade att det inte skulle införskaffa eller hyra maskiner som inte kunde hantera
språket, så att COBOL tidigt blev relativt oberoende av hårdvaruplattform. COBOL fick stor spridning
och var vid 1960-talets slut och under 1970-talet ett av de mest använda programspråken. Paul Ceruzzi, A
History of Modern Computing (Cambridge, Mass., 1998), s. 91f.
33 Sven Davidsson, 1928–2008, en av världens bästa tennisspelare under 1950-talet och den förste VDn för
CSI. Han vann Franska mästerskapet 1957 och herrdubbeln i Wimbledon 1958 tillsammans med Ulf
Schmidt.
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personer. Ungefär 1969 tyckte Hasse och jag att det här borde vi kunna göra i egen regi
istället, så vi sa upp oss och bildade WM-data. Vi hade egentligen ingen större tanke med
vad ville vi med det här framåt. Vi tyckte att det här var ett intressant sätt att jobba. Vi
skulle skaffa lite kompisar som var jämnåriga och tyckte och tänkte ungefär som oss. Det
var vad vi gjorde, egentligen, under perioden -69–75. Det var rätt enkelt, som ni har hört.
Stordatorn IBM rullade ut. COBOL var det fantastiska språket som skulle frälsa världen
och kunde man det var det relativt lätt att få jobb via de få systemchefer som fanns i
Stockholm. Det kanske inte var mer än tjugofem kunder och de kände man ju personli-
gen allihop vetja. Kunder var Esso, Vendor – som hade en Datasaabdator34, en av de för-
sta, och på det viset kom vi in även i Datasaabsektorn så småningom – Statskontoret35

gjorde vi en hel del åt, PAJ, personaladministrativt system, Riksrevisionsverket, Försva-
ret. 1975 var vi tjugofem personer ungefär.

Under den där resan hade Hasse och jag åtminstone tittat på någonting annat, så vi
investerade en hel del i COM, Computer Output Microfiche, och det var ett kraftigt
misstag. Det brände vi våra fingrar en del på och förstod att ”Nä, vi skulle nog hålla oss i
det här.” Men -75 kom den enda krisen vi hade i vår utveckling. Då tyckte vi WM-data
var för stort. Vi var tjugofem stycken, vi hade börjat förlora kontrollen, vi hade lite pro-
blem med kvaliteten, vi hade anställt folk som inte riktigt svarade mot vad vi tyckte. Och
då funderade vi på att lägga av, men beslöt oss för det andra alternativet: nu ska alltså
WM-data växa. WM-data ska bli en av Norden största aktörer, vi ska ha treårsplaner och
vi ska till varje pris bli en av de stora. Så slutade vi att debitera, vi gick själva kanske från
en 90-procentig debiteringsgrad till noll, Hasse och jag. Och då kommer vi in i den andra
fasen.

Gunnar Hesse: Den återkommer vi till.

Thord Wilkne: Den återkommer vi till. Vad gäller den första fasen ska man komma ihåg
att de flesta av oss var väldigt små, alltså bolag upp till en tjugofem personer. Det var i
väldigt hög grad människor man kände. Man var jämnårig, man var oerhört homogen.
Förutom det Lars säger att det var en lätt bransch vad gäller att sälja, så var det också re-
lativt lätt att skapa företagskultur, eftersom man inte hade några människor inne som var
fyrtio år och trötta och besvärliga, utan man var unga allihopa.

Gunnar Hesse: Och var det ren COBOL-programmering hela gänget?

Thord Wilkne: Allt var COBOL-programmering. Och jag skulle hävda att under den
här perioden i början på 70-talet upplevde vi nåt liknande som när Internet kom. Skillna-
den var ju bara att det här var så litet, det var så få att den stora marknaden aldrig riktigt
uppfattade det här. Vi var en liten krets som höll på med det, men det var ju en fantastisk
tid, precis som Lars säger.

Gunnar Hesse: Och de ni anställde var folk ni kände?

34 Datasaab, till att börja med den informella beteckningen på den avdelning på SAAB i Linköping som
från 1957 tillverkade datorer och datautrustning. Datasaab fanns som varumärke åtminstone från 1966,
men som företagsnamn först efter fusionen av Stansaab och Saabs datoravdelning 1978. Datasaab tillver-
kade en serie stordatorer (D21, D22, D23) som såldes till Sperry 1974 och en serie minidatorer och kon-
torsdatorer (D5 och D16), samt datorer för militär tillämpning, som centralkalkylatorn för 37 Viggen. Hall-
berg, IT-gryning, s. 313ff.
35 Statskontoret, se not 83.
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Thord Wilkne: Ja, eller bekantas bekanta och alla var i stort sett då … på nåt sätt hade
de fixat utbildning. I slutet av perioden hade man fått utbildning från universitet eller två-
årig – vad heter det? – tvåårig ADB-linje …

Lars Spångberg: Ettårig.

Thord Wilkne: Var den ettårig till och med?

Gunnar Hesse: Hur prissatte man det här? Var det timpenning?

Thord Wilkne: Det var timpenning och det var ju rätt lågt: femtio kronor i timmen tog
vi -69.

Gunnar Hesse: Det var bok och räkning?36

Thord Wilkne: Det var bok och räkning. Det var kvalificerat folk, vet ni!

[skratt]

Anders Skarin: Det var lägre tror jag. I mitt första konsultuppdrag var timpriset 30 kro-
nor!

Thord Wilkne: Nej, jag har första fakturan på väggen, så jag har dokumentation! Och
sedan hade vi väldigt goda kompisar i systemcheferna. Alltså, vi höjde lönerna och pri-
serna och det skapade ett motiv till varför systemchefen fick höja för sina medarbetare.
Så jag tror att första gången vi egentligen hade folk på bänken var 1991-92. I övrigt, om
man inte gjorde felrekryteringar var det relativt enkelt att få uppdrag. Det är också relativt
enkelt att skola om en tekniker från en treställig förkortning till en annan, framför allt om
de är yngre. Och har man lärt sig två eller tre såna där treställiga förkortningar så är det
lätt att lära sig den fjärde. I början var det nästan aldrig någon diskussion om att vi hade
folk med felaktig kompetens, det kom ju mycket senare.

Lars Spångberg: Jag hade nöjet att anlita din kompanjon som programmerare på Ny-
man & Schultz-uppdraget, och han gjorde en väldigt bra reskontra.

Gunnar Hesse: Det låter tryggt. Okej, tack. Göran!

Göran Garvner:37 Okej. 1965 fick jag lite kunskap om IT-branschen, eller data, och be-
slöt mig att åka till Stockholm – jag läste då på teknis i Örebro. Och jag åkte upp och
träffade en kille som hette Sven R Hed.38 Jag tror en del känner honom. Jag tror att han
gav ut den första IT-tidningen i Sverige. Han skrev också en bok som sedan användes på
universitetet. Langefors39 skrev en bok också, men jag tror att Heds bok var den första

36 Bok och räkning, annat namn för löpande räkning.
37 Göran Garvner, f. 1945, fil.kand. matematik, ekonomi och numerisk analys, Uppsala universitet 1968,
programmerare och systemerare på Datema 1967–70, egen konsult och grundade Modulföretagen 1971–
72, VD fram till , lämnade Modulföretag runt 1978 för att bli VD för ICS, Int fram till 1986. Därefter ver-
kam inom både IT- och fastighetsbranschen.
38 Sven R. Hed, f. 1930, författare till flertalet böcker om ADB från 1963 och framåt.
39 Börje Langefors, f. 1915, civ.ing. (F). Langefors var ingenjör vid NAF AB i Stockholm och Linköping
1944–49, vid Saab 1949–65, docent i byggnadsstatik vid Chalmers tekniska högskola 1963, professor i in-
formationsbehandling, särskilt den administrativa databehandlingens metodik, vid KTH 1967–80.
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där man kunde läsa om det ena och det andra.40 I alla fall, han sa att IT-branschen var
framtiden och allting sånt där, så jag nappade på att det där måste jag titta lite närmare på.

Thord Wilkne: Det hette databranschen då. IT-branschen var först -95.

Göran Garvner: Databranschen, tack det stämmer. Nå, jag läste klart i Örebro, men be-
slöt mig för att inte hoppa in i databranschen förrän lite senare. Så jag åkte till Uppsala
och läste numerisk analys, matematik och sånt, och lärde mig FORTRAN41. Och så en
dag våren -67 så skriver jag ett brev till Datema42 och frågar om jag kunde få praktiktjänst
för sommaren. ”Ja” sa Hasse Lind43 då, han skrev tillbaka – ringde tillbaka – och han gil-
lar matematiker, han är bridgespelare … många känner säkert Hasse Lind … och han
tyckte att jag skulle få ett jobb. Så jag åkte ner till Datema. Men: då hör det till historien
att året innan hade jag varit på Carnaby Street44 och köpt vassa kläder och dessutom skaf-
fade jag mig långt hår. Så när jag kom in på Datema och träffade personalchefen, som var
en mörkblå kostymkille – Johnsonkoncernen hade ju kostymer hela vägen – och när han
fick se mig sa han: ”Ja, det måste ha varit ett misstag det här. Har du verkligen fått re-
kommendation att komma hit?” ”Ja,” sa jag ”Hasse Lind skrev och sa det”. ”Men då gör
vi så här. Jag tror inte att det finns något jobb, men gå ett varv runt och se om det finns
nån som har jobb åt en praktikant.” Så vi gick ett varv hela vägen runt och där satt olika
killar. Alla skakade på huvet ”Nä, jag har inget”. Percy Barnevik45 satt där också, han ska-
kade också på huvudet. Men så kom vi till en kille som hette Lennart, Stålsmede46 heter
han idag, han hette Lennart Bergström då. ”Jag har ett jobb!” Jag fick napp alltså, jag fick
ett jobb över sommaren. Jobbet var faktiskt att skapa standard för modulär programme-
ring47, alltså att man först har en huvudslinga och sedan kallar man på moduler. Det blev
sedan också namnet till Modulföretagen, jag kommer tillbaka till det. Så jag fick pro-
grammera det här och det var ju busenkelt, i COBOL, FORTRAN kunde jag redan.

Då kommer vi till en annan rolig historia som gjorde att jag fick skjuts på min karriär.
Jag blev skickad till IBM på en kurs i COBOL. Bredvid mig satt det en dam, lite äldre än
jag, och hon kunde inte mycket, så jag fick sitta och hjälpa henne hela kursen. Jättetrevlig
var hon och jag hjälpte henne på lunchrasten och så fick hon hjälp att ”Du ska skriva så,
så ska du skriva så”. Hon var jättetacksam. Sedan glömde jag det här. Men det visade sig

Langefors fick ett stort inflytande genom sin undervisning och sina läroböcker, t.ex. Börje Langefors, Theo-
retical Analysis of Information Systems (Lund, 1967).
40 Sven R. Hed, Elektronisk databehandling (Danderyd, 1963).
41 FORTRAN, förkortning för Formula Translation, ett programspråk för teknisk-vetenskaplig databe-
handling som konstruerades av John Backus på IBM och började användas tidigt 1957 för IBM 704.
FORTRAN räknas som det första högnivåspråket. Ceruzzi, A History of Modern Computing, s. 90f.
42 Datema, svenskt dataföretag grundat 1964 som Johnsonkoncernens servicebyrå. Datema växte snabbt till
att bli Sveriges datatjänsteföretag och bedrev förutom servicebyråverksamheten åt Johnsonkoncernen en
omfattande och avancerad servicebyrå- och utvecklingsverksamhet åt externa kunder. Datema fick ekono-
miska problem i början av 1980-talet.
43 Eg. Hans Lind, f. 1937, civilingenjör, kom från IBM via Sveda till Datema 1966, där han främst jobbade
med Johnsonkoncernens bolag som konsult och senare blev ansvarig för all utveckling och sedan även
marknadsansvarig i några år. Lämnade Datema ca 1980 och startade Helicon Micro med Kjell Hellberg.
44 Carnaby Street, shoppingdistrikt i Soho i London.
45 Percy Barnevik, f. 1947, civ.ekon. Handelshögskolan i Stockholm 1964, Johnsonkoncernen 1964–66,
Datema 1966–69, Sandvik 1969–1980. VD för ASEA från 1980.
46 Lennart Stålsmeden, f. 1942, systemerare på Datema som gick till Data Logic i början av 1970-talet och
var kvar till ca 1977, därefter egen konsult.
47 Modulär programmering, programmeringsteknik där mjukvara konstrueras ifrån separata delar som kallas
moduler. Föregångare till objektorienterad programmering.
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senare att det var Kjell Hellbergs48 hustru. Kjell Hellberg var alltså VD på Datema. Den
här damen, hans hustru, talade väldigt gott om mig, så jag blev förmodligen satt under
lupp under min så att säga ”karriär” på Datema.

I alla fall gick det jättebra och jag fick vara med i olika projekt, och jag fick också an-
svaret för att alla på Datema som programmerade följde den här standarden, alltså modu-
lär programmering. 1970 slutade Lennart Bergström och började på Data Logic. Jag tror
att du Leif känner honom väl, kommer du ihåg honom? Nej, du kom lite senare ja. Han
åkte i alla fall till Danmark och jobbade som underkonsult åt Data Logic i Köpenhamn,
och han ringde mig en dag och sade, nästan skrek: ”Kom hit! Det finns hur mycket som
helst här. Och det är hålligång och det är allting, och det finns …” Ja, ni vet Köpenhamn
på den tiden var ju överlägset Stockholm när det gäller uteliv och sånt och jag var ju ung-
karl. Så jag sa upp mig på Datema och startade eget, och det hette inte Modulföretagen
då, men det blev så småningom Modulföretagen. Jag åkte ner till Köpenhamn och börja-
de på Data Logic som underkonsult och jobbade med ett system som Skatteverket ut-
vecklade, ”killeskatt”, alltså källskatt. Då hade jag tur igen, för då visade det sig att Dan-
mark införde skattefrihet för alla som jobbade i Danmark, alla anställda, alla människor,
från augusti fram till sista december 1970, så allt jag kunde fakturera var bara att stoppa
rakt i fickan. Nå, så det blev ännu mera fart på utelivet, om man säger så. Men då fick jag
i alla fall näsa för att det var bra att tjäna pengar. Man fick stor frihet och kunde köpa bi-
lar och allt möjligt sånt där.

Det här uppdraget tog slut efter ett år och jag flyttade tillbaka till Stockholm och fick
nya uppdrag som jag skötte själv. Men då kom jag på en affärsidé. Det finns ju stort be-
hov av konsulter, men i vilken ände ska man börja? Ska man anställa folk först? Eller ska
man gå ut och försöka förstå vad kunden behöver? Så jag gick ut och intervjuade kunder.
”Vad är det du behöver? Är det nån specialist du behöver?” ”Ja, jag behöver en specialist
på lagerhantering bla bla bla”, kommunikation var det bland annat, programmering, gi-
vetvis. Sedan när jag visste det gick jag ut och letade rätt på de här personerna och place-
rade den personen i ett eget företag, i en så kallad modul. Mitt bolag Modulföretag blev
då Modulföretagen. Det här är någonstans -72, -73, -72 var det. Och sedan satte jag då
den här experten i det här bolaget. Jag startade alltså bolag åt honom om han inte hade
ett bolag redan, och han fick sätta sitt eget namn. Han fick fakturera mig och då fick jag
ihop en binge med experter av olika slag.

Och det gick ju bra. 1973 kom Jerry Lundqvist49 in och vi blev två som sålde. Vi blev
säljare på heltid och drev det här företaget. Men vi åkte på pumpen. Vi höll på att hamna
i fängelse, därför att det här kom så småningom att betraktas som olaga arbetsförmed-
ling. Och det var två års fängelse. Hur mycket fängelse får man idag om man hjälper folk
att få arbete? Alltså, det var väldigt annorlunda på den tiden. Det var inte bara skatter
som var annorlunda på den tiden, det var också annat.

Så från att Jerry kom in och fram till -75 hade vi bara en traditionell tillväxt. Största
kunden jag minns var SAS. Vi hjälpte dem att gå från Univac till IBM, så det var ett kon-
sultuppdrag som mestadels bedrevs i Köpenhamn.

Gunnar Hesse: Men det var rena programmerare också, ingen verksamhets…

48 Kjell Hellberg, f. 1929, Datemas grundare, civ.ekon. Handelshögskolan i Göteborg 1957, organisations-
konsult Västerås stad 1957–59, organisations- och rationaliseringsexpert Avesta Jernverk 1960–64, grunda-
re och VD Datema AB 1964–80, grundare och VD Datafinans AB 1980.
49 Jerry Lundqvist, f. 1944, avbröt juridikstudierna vid Stockholms universitet för att bli programmerare
och systemutvecklare på IBM 1968–69, säljare av time-sharingtjänster på Datema Direktdata 1969–73, var
med och startade Modulföretagen 1973, VD för Modulföretagen 1983–91 och för Enator 1991–96, vice
VD 1996–98. Var med och startade konsultbolaget Concis 1998–2002, därefter egen verksamhet med bl.a.
styrelseuppdrag.



18

Göran Garvner: Det var rena programmerare. Men det var svårt att hitta dem, för för att
konvertera från Univac till IBM var man tvingad att hitta någon som kunde både Univac
och IBM och det tog en stund faktiskt. De personerna hittade jag till slut faktiskt, som
klippta och skurna, och dem lyckades jag övertala att flytta till Köpenhamn så att de job-
bade där nere. Och det gick jättebra för de här killarna. Jag satte dem naturligtvis i sitt
eget företag. Det första de gick och köpte var ett flygplan, så de flög runt på sin fritid och
det gick jättebra. Jag tror att uppdraget pågick ända fram till -78. Vi hade andra kunder
som Vattenfall, Electrolux och så vidare. Vi blev inte så himla stora fram till -75. Jag skul-
le gissa att vi var kanske fyrtiofem personer, något sånt där, 1975.

Gunnar Hesse: När du drog igång företaget – du sa att du gick ut och frågade kunderna
– var det folk du kände eller hur hittade du dem?

Göran Garvner: Det var mest att man ringde upp. Sedan hade ju Datema ynglat av sig
också och jag hade lärt känna många människor på Datema. Som ni vet var Datema för-
modligen det absolut största avynglingsföretaget om man kan säga så, så de spred sig och
fanns överallt och det var ju lätt att ringa en gammal arbetskamrat. Så det var nog det
vanligaste. Jerry Lundqvist kom ju också från Datema.

Leif Nobel:50 Han gjorde en liten sejour hos mig på IBM.

Göran Garvner: Innan ja, just det. Jerry Lundqvist fanns sedan kvar hela vägen i Modul-
företagen som köpte upp Enator51 och bytte namn till Enator, gick ihop med Tieto52 och
så vidare. Jag tror att han var kvar i hela den där svängen fram till, kan det ha varit 2002
tror jag. Sekreteraren jag anställde 1973, Berit Hellström, fanns också med ända till för
två år sedan då hon gick i pension.

Gunnar Hesse: Prissättningen var bok och räkning också, per timme?

Göran Garvner: Per timme, mycket sällan fastprisuppdrag.

Gunnar Hesse: Hur skrev man avtal på den här tiden? Man bara skickade in folk och
sedan debiterade man? Man skrev inget avtal eller?

Göran Garvner: Det var oftast tidsangivelse typ att det här uppdraget skulle pågå under
det här året eller något liknande, och så var det debitering per timme, så det var ju väldigt
enkelt. Inga avancerade kontrakt eller något sådant.

Gunnar Hesse: Alright, tack för det. Kaj?

50 Leif Nobel, se not 73.
51 Enator, IT-konsultföretag grundat 1977 av ett gäng personer med bakgrund i Datema. Enators affärsidé
var att flytta upp i värdekedjan och närma sig managementområdet. Enator växte snabbt och introducera-
des på Stockholmsbörsens OTC-lista 1983. Enator drabbades svårt av finanskrisen i början av 1990-talet
och köptes upp av Modulföretagen 1992 men behöll namnet Enator.
52 Tieto, finskt IT-företag som grundades 1968 och gick samman med Enator 1999 och bildade Tieto Ena-
tor.
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Kaj Green:53 Ja just det. Jag ska börja så här, att jag jobbar idag med några mindre före-
tag och med ungdomar – fast då mellan trettio och fyrtio ungefär – som driver mindre
företag och då brukar jag säga att ”Jag tycker det här är så kul och ni förstår att när jag
skrev mina första dataprogram då kompilerades de i en rörmaskin. Och så tänk vilken
förändring till nu! Men varför jag vill vara kvar,” säger jag, ”det är för att jag tycker att
utvecklingen har egentligen bara börjat. Tänk efter själv, om ni går femton-tjugo-trettio
år framåt kommer det att hända mycket mer än det har gjort.” Men de ser så konstiga ut
de här ungdomarna och jag har först nu förstått att de inte vet vad rör är. Jag måste säga
”Elektronrör, det var sådant man hade före transistorerna förstår ni.” Det har alltså hänt
lite grann där.

Varför gjorde jag det? Varför tycker jag om data? Ja, jag var egentligen tekniker från
början, eller ville vara, civilingenjör väg- och vatten gick jag på. Jag tyckte det var kul att
konstruera och lärde mig såna där saker. Så sa min farfar till mig – han är då ekonom eller
företagsledare – ”Kaj, vad du gör på Teknis är att du lär dig att optimera armeringsjärnen
i betongkonstruktionerna. Vet du hur stor del det är av byggkostnaderna?” ”Näe.” ” Det
är fem procent. Du måste lära dig ekonomi.” Då gick jag och läste lite ekonomi också,
och sedan hittade jag inom KTH nånting som heter siffermaskiners användning – inte
matematikmaskiner, monsieur, det kanske är på Chalmers, på KTH hette det sifferma-
skiner – och där har jag en sjua. Jag kunde skriva SIMULA-program54 som kördes på en
Facitmaskin ute i Solna55. Huset finns kvar, mitt emot mitt sista jobb, som var på EDS56.

När jag började lära mig att skriva dataprogram fick jag upp ögonen för att det faktiskt
är en kombination av att både kunna jobba i byggbranschen med byggteknik, och med
ekonomi, att jobba med företag, kunder, försäljning. Det innehåller egentligen allting som
jag ville göra. Då läste jag allting på Teknis som man kunde läsa, allt från vektoranalys till
numerisk analys till matris- vad sjutton det var för någonting. Jag gjorde mitt ex-jobb på
nånting som hette Bygg-ADB57, där vår professor i byggnadsekonomi och -organisation
var ordförande. På KTH fick vi kontakt med VD för Nordisk ADB58. Jag tror han hette
Bosse Hallmén59 som startade det. Och deras program fick vi också använda när vi kon-
struerade någonting på KTH. Bygg-ADB kommer ifrån Nordisk ADB, där teknikkonsul-
terna var kunder, men skillnaden var att vi i Bygg-ADB jobbade tillsammans med bygg-
entreprenörerna som kunder, och då blir det ju en kollision. Det andra var sedan att vår

53 Kaj Green, f. 1942, civ.ing. KTH (V) 1966, Bygg-ADB/Samdata 1966–74, först som systemutvecklare
och försäljare, försäljningsschef 1970–74 och samtidigt systemchef 1972–74. VD för plasthalvfabrikattill-
verkaren Rias Svenska AB 1975–79. Cap Gemini 1980–92, först som Sverigechef, sedan ansvarig för de
övriga nordiska dotterbolagen och slutligen för Tyskland och Österrike. VD för Dialog AB 1993–94, regi-
onchef för olika europeiska regioner av Bull 1995–98, Regional President Northern Europe för EDS 1998–
2002.
54 SIMULA, se not 65.
55 Facit bedrev sedan september 1961 servicebyråverksamhet på datorn Facit EDB vid Facitkontoret i Sol-
na.
56 EDS, IT-företag med säte i Texas som främst sysslar med outsourcing av hela IT-funktionen hos stora
företag.
57 Bygg-ADB, servicebyrå och konsultfirma inriktad på byggbranschen som grundades 1964 av Christer
Ugander. Bygg-ADB köptes av Sparbanksföreningen och blev Samdata 1970.
58 Nordisk ADB AB, ingenjörsfirma grundad 1959 av Åke Bengtsson, Bo Hallmén och Göran Waernér.
Nordisk ADB utvecklade dataprogram för väg- och vattenbyggnadsteknik. 1981 blev Nordisk ADB upp-
köpt av NordCad AB, ett företag Bengtsson startat 1980 tillsammans med Tyréns och FFNS
59 Bo Hallmén, f. 1932, civ.ing. KTH (V) 1956. Han arbetade med databehandling vid VoV 1956–59. Till-
sammans med Åke Bengtsson och Göran Waernér grundade Hallmén företaget Nordisk ADB AB 1959,
där han var delägare och företagets utvecklingschef 1960–72. Han var VD för Markdata AB som utveckla-
de system för digitala terrängmodeller och geodetiska beräkningar 1972–77 samt hade eget företag, Bo
Hallmén Program Film AB, 1977–2006
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grundare som heter Christer Ugander60 – som du väl Lars [Irstad] känner väl, vad jag för-
står? Varför han egentligen startade måste Christer berätta själv, men jag tror faktiskt att
det förutom att bygga egna företag var mycket en diskussion som var då, att om man i
byggbranschen skulle planera byggprojekten så skulle man använda PERT61 eller CPM62.
Christer, tillika med Börje Nyström – som någon kanske känner – som var chef sedan i
Opiab, Orvar Pantzars bolag63, de hävdade att för ett byggprojekt var aktiviteten det vik-
tiga, alltså var det Critical Path Method som vi skulle använda, och inte PERT som var
ett forskningsområde där händelsen var det viktiga. Och det drev han på.64

Vårt jobb där sedan var inte att sälja datakonsulter, utan att sälja datasystem som hjäl-
per till i byggplanering, bygguppföljning, byggkontroll. Tankemässigt kom vi fram till sy-
stem som nästan skulle hålla idag, och i alla fall höll femton-tjugo år senare, för då fun-
kade också systemen. Men på den tiden funkade det inte riktigt bra. Och vi tog inte betalt
per timme, så vi hade ibland ekonomiska kriser, för vi tog betalt för färdigt jobb.

Gunnar Hesse: Fast pris, eller?

Kaj Green: Ja, fast pris, ja. Problemet då var att man stansade först i hålkort och vi hade
program som var hålkort in och hålkort ut, och sedan blev det hålremsa. Så hade vi en
sorts maskin som läste in det här. Men omloppstiden från det att man skickade in en
kalkyl och fick tillbaka allting till den som planerade byggprojektet var en vecka ungefär.
Och det funkade inte, för då har man ju redan byggt en bit. Så det var ingen ekonomisk
framgång. Våra kunder var alltså byggföretagen, framför allt var Skånska cementgjuteriet
den stora kunden som vi gjorde många system åt och som långsamt kunde använda sig
av det här också. Vi gjorde också andra system, som var ekonomisystem.

Hur lärde jag mig programmera förresten? Ja, det var inte på KTH. Där kunde jag
SIMULA65 väldigt bra, men det var ingen större efterfrågan på SIMULA ute i markna-
den, utan Christer skickade mig en manual om IBM Assembler. ”Du ska börja om en
månad.” sade han. ”Här får du en manual”. På engelska. Jag lärde mig assembler med
stöd av erfarnare kolleger, IBM 1401-assembler, 360-assembler, och sedan var det bara
att börja programmera. Sedan fick man gå kurser på IBM förstås, det var framför allt
IBM-inriktat det här. Civilingenjörer som vi var allihopa på det här företaget tyckte vi det
var ganska tråkigt efter första programmet eller andra programmet, så vi gjorde historiens
smartaste assemblerlösningar, som ingen jäkel sedan hade en chans att underhålla. Jag vet
att mitt första program jag skrev fick jag underhålla tio år senare när jag var marknads-
chef och utvecklingschef också, för det var ingen som kunde gå in i mitt program. Därav
förstår jag att ni i konsultbranschen började tidigare med metodik.

Min största kund var Samuelsson-Bonnier. Där gjorde jag ett ekonomisystem, kodade
allting själv, jobbade med en controller, och det var för att följa upp byggprojekten. Min

60 Christer Ugander, f. 1934, grundade Bygg-ADB 1964 och var senare verksam i Cap Gemini på Europa-
nivå, bland annat som Europachef.
61 PERT, Project Evaluation and Review Technique, projektstyrningsmodell för att göra tidsbedömningar i
projekt. PERT utvecklades under 1950-talet när Booz, Allen, Hamilton arbetade med ett uppdrag åt ameri-
kanska flottan.
62 CPM, Critical Path Method, projektstyrningsmetod för att prioritera åtgärder och styra upp projektaktivi-
tete som utvecklades på 1950-talet av DuPont och Remington Rand.
63 Opiab, dataföretag grundat 1972 av Orvar Pantzar (f. 1939). Opiab börsnoterades 1984, bytte senare
namn till Cyncrona och gick samman med OEM International 1997.
64 Se t.ex. Christer Ugander, Kompendium i arbets- och tidsplanering med användning av the Critical path
method (Solna, 1963).
65 SIMULA, programspråk som utvecklades av norrmännen Ole-Johan Dahl och Kristen Nygaard i mitten
av 1960-talet. SIMULA var en utvidning av ALGOL 60 och betraktas som det första objektorienterade
programmeringsspråket.
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kollega gjorde ett för John Mattsson66, där Sven Larsson var vår kund, ekonomichefen
som sedan blev VD där. Det törs man kanske inte säga, men som tur var var under den-
na tiden John Mattsson på något sätt ägt av Handelsbankintressen. De jobbade nästan
bara på löpande räkning och vårt ekonomisystem som låg till underlag för deras fakture-
ring blev fyra månader försent. Det vill säga byggföretaget – som var rätt stort redan då –
kunde inte fakturera sina stora projekt på fyra månader! Och hade inte banken ägt dem så
vete sjutton vad som skulle ha hänt. Men det gick på den tiden!

Det här utvecklades sedan. Jag har ju senare jobbat mycket med outsourcing, framför-
allt inom EDS. Med Anders Diös67 hade vi 1970 ett samarbete som faktiskt liknade det
jag hade på EDS senare, det vill säga att vi var deras dataavdelning. Anders Diös var
ganska stort, inte bara i Uppsala utan i hela Mellansverige. Det var alltifrån byggplanering,
kontroll, uppföljning, men även maskinhantering, lönesystem, ekonomisystem och vida-
reutveckling. Och med en styrgrupp med deras VD och koncernledning och våran led-
ning. Så upplägget var faktiskt ganska likt.

Sedan blev vi sålda till Sparbanksföreningen.68 Man skulle göra någon likadant som
Handelsbanken hade med EDB och Skandinaviska banken med Dataservice69, men
Sparbankerna var inte inne så mycket på företagssektorn så de hade ingen större nytta av
oss, tror jag. Och då slogs vi samman med ett bolag som hette Tema och var Incentive-
koncernens70 IT-bolag, så våra kunder då var förutom byggbolagen också industriföreta-
gen från Incentive. Och det här är ungefär -72 till -75. Där gjorde vi sedan både kund-
specifika system och standardsystem. Skillnaden mellan oss och det som Göran och Has-
se och Lars berättat är att vi frontade mot slutkunden. Vi sålde alltså en lösning som skul-
le fungera hos kunden och drev ett projekt, och oftast till fast pris. Vi hade egna utveck-
lingsresurser, men vi hade också nöjet att använda många av era. Ni var ju faktiskt under
nåt år här, till och med min leverantör, flera av er, va?

Gunnar Hesse: Men ni var vad vi nu kallar verksamhetskonsulter också?

Kaj Green: Vi hade egentligen kombinerat. Våra säljare var civilekonomer och civilin-
genjörer. Sedan hade vi också en egen utvecklingsavdelning som -74 var tjugofem-trettio
personer ungefär. Exempel på system förutom på byggsidan var åt Temas kunder som
Engström och Nilsson som var caterpillar-återförsäljare, där vi hade ett totalt verkstads-
system där man följde upp vad varenda gubbe gjorde och allting online, som vi gjorde
klart och levererade precis i tid, men sedan sa facket stopp och sedan vågade de inte läng-
re så det kördes inte igång som det var tänkt. Det vågade man inte köra, för man kontrol-
lerade så in i detalj vad varje arbetare gjorde. Där var man lite för tidigt ute. Vi gjorde ett
system – jag kommer inte ihåg vad den kunden hette – som var ett orderhanteringssy-
stem som vi körde under IBM-CICS71, också real-, ja jag vet inte hur mycket realtid det
var, men jo, det var online-uppdateringar också, ungefär -73. Och vi gjorde nånting som
jag tycker också var himla kul för Fritidsresor, också med CICS, ett system, som jag skul-

66 John Mattsson, eg. JM, byggföretag grundat 1945 av John Mattsson. Ägdes länge av Industrivärden och
Skanska.
67 Anders Diös, fastighetsförvaltningsföretag grundat 1921 i Mora med verksamhet i Dalarna och Norr-
land.
68 Sparbanksföreningen, samarbetsorgan för sparbanksrörelsen som grundades 1900 och uppgick i Spar-
banken Sverige 1992.
69 Dataservice AB, servicebyrå grundad 1965 som 1973 med 391 anställda var Sveriges näst största data-
tjänsteföretag efter Datema. Dataservice köptes senare av just Datema. Data- och näringspolitik, SOU 1974:10
(Stockholm, 1974).
70 Incentive, investmentbolag grundat på 1960-talet av Marcus Wallenberg. Incentive bytte 1998 namn till
Gambro.
71 CICS, Customer Information Control System, transaktionsserver utvecklad av IBM.
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le vilja säga var ett modernt system, det första jag varit med om där man såg på hur sälja-
ren sålde sina resor. Hur kan vi förbättra så att säljaren säljer mera och säljer allting extra?
Om man ligger i samtal i telefon med en kund, hur kan jag också sälja till exempel avbe-
ställningsskydd, som är det lönsammaste man kan sälja. Och såna där saker. Det hade vi
med också.

De konsulter vi använde i våra projekt var från er, som finns här i salen, men också
BRA, Bror Andersson AB72 och ADB-konsult, som senare köptes av BRA. Det kan vara
en koppling till senare då ju Bror Andersson blev starten av Cap Gemini i Norden ge-
nom ett gradvis övertagande. Bror Andersson låg nog före många av er andra i att jobba
på ett väldigt väldigt stringent sätt. Jag vet att deras VD Bo Sigfrid Söderberg var uppe
hos mig på Samdata och tittade på mina konsulter, vars bord såg ut så här ungefär. Han
sa ”Du Kaj, du ska veta det att om en konsult på Bror Andersson lämnar sitt bord så här
när han går hem får han en varning, sedan får han sluta.” Ordning och reda i IT-
branschen, databranschen, det var hans motto. Och det glömmer jag inte heller.

Gunnar Hesse: Tack Kaj. Leif?

Leif Nobel:73 Jag kommer från lite annorlunda bakgrund än de övriga. Det bolag som
jag så småningom kom att ta över, Data Logic74, hade funnits ett tag när jag kom dit -78.
Jag hade varit på IBM dessförinnan och bland annat försökt lära Jerry [Lundqvist] pro-
grammerings ädla konst, utan att lyckas. Jag hade haft lite olika verksamheter på IBM och
slutade där som datachef. Jag var väl lite präglad av den tiden, och jag var också präglad
av IBM som företag. De hade sådana resurser! Jag fick förmånen att vara tre år i Paris
och fick amerikansk lön och ja, fantastiskt. Man kände att man riktigt hade hamnat i ett
företag som verkligen månade om sina anställda, även om de kanske inte gjorde det, vad
vet jag? Men på den tiden fick man absolut den känslan.

Sedan en dag ringde det en sån här headhunter till mig och frågade ifall jag var intres-
serad av att börja på ett bolag som hette Data Logic och jag sa ”Jag har ingen aning om
vad det är för nåt.” Då förklarade de för mig att det var ett konsultbolag och jag visste
knappt vad konsultbranschen var. Jag tänkte ”Det var väl en skum bransch? Hyra ut folk,
det kan ju inte vara något vettigt. Varför tar de inte anställning?” Så det kändes väldigt,
väldigt underligt, men det var rätt frestande ändå, jag skulle bli VD och sådär. Så jag tänk-
te ”Asch, det kanske kan vara nånting” och jag singlade krona eller klave om det och det
blev så att jag tog jobbet som VD för Data Logic.

Hade jag vetat hur det såg ut hade jag aldrig gjort det. Jag ringde i och för sig min
gamla polare Jerry Lundqvist och frågade ifall det här var någonting att ha. Han avrådde
på det bestämdaste: ”Det där är rena skiten.” Och mycket låg det i hans kommentar, för
där hade man alltså fem regionala bolag, ja, det var inte ens bolag, det var fem regionala
enheter som skulle ha samma förmånsstruktur, samma lönestruktur, vilket fick till följd
att i Stockholm där marknaden fanns hade man slutat att rekrytera. Stockholmsavdel-
ningen kunde inte rekrytera folk för att de var styrda av lönenivån som var satt för bola-
get totalt, där man hade bland annat Malmö och Göteborg involverade och Karlstad och
Eskilstuna. Så det var ju lite speciellt. Det var alltså fem vasaller, och så satt det en VD
som skulle försöka göra någonting och det var inte så lätt. De här hade vuxit sig starka

72 Bror Andersson, BRA, ADB-konsultfirma grundad 1967 av Bror Andersson, sedermera Bror Tingsnäs.
BRA köptes av Cap Gemini 1977 och blev ett helägt dotterbolag 1979 som blev stommen till Cap Gemini
Sweden.
73 Leif Nobel, f. 1940, pol. mag. 1966, Riksrevisionsverket 1966–67, på IBM 1967–78 som systemman,
driftschef, logistikchef, personalchef och datachef, VD för Data Logic 1979–88 och för Cap Gemini Lo-
gic/Cap Gemini Nordic 1989–91. Egen konsult och riskkapitalist i Nobel konsulting sedan 1992.
74 Data Logic, IT-konsultföretag grundat på 1960-talet. Data Logic köptes av Cap Gemini 1988 och hade
då 400 anställda.
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och de struntade ju i några direktiv ovanifrån. Några gemensamma yttringar i form av
gemensam utbildning fanns inte, det var knappt gemensam ekonomiavdelning. Sedan
hade de inga pengar dessutom, vilket för mig som kom från IBM var en fruktansvärd
upplevelse, att börja fundera på ”Hur ska jag få lön? Det här kommer att gå åt f… – ja,
det här blir ingen lätt resa” och det var det inte heller. Av de fyra lokala avdelningarna
försvann så småningom Karlstadkontoret, för det var ingen lönsamhet i det. Malmökon-
toret var oproportionerligt stort och var under hela min levnad i det här bolaget opropor-
tionerligt stort. Jag har fortfarande en allergi mot skånsk företagsamhet, som sitter kvar
än i dag. Göteborg var det starka fästet. Där satt kompetensen och därmed också all ex-
pertis som sa vad det här bolaget borde göra. Bland annat var man väldigt förtjust i att ha
en fristående roll visavi leverantörer. Det var ju inte jag så förtjust i eftersom jag kom
från IBM och tyckte att ”IBM var ju bra. Löjligt.” Dessutom var det åttio procent utav
kundernas marknad, så jag tyckte det var fullständigt idiotiskt. Man ville också gärna syss-
la med upphandlingar, lite mer managementinriktade uppdrag var väldigt populärt. Det är
bara det att har man väl en gång gjort det uppdraget så sitter man där och kan inte bli
leverantör igen i slutläget och det var egentligen det man från början var intresserad av.

Så här hade man alltså ett bolag som i högkonjunktur hade låga priser, hade för många
arbetsställen och hade dålig beläggning. När jag talade om för vår Stockholmschef att
”Du, jag vet att timraten inte är femtio till sextio spänn, utan den är faktiskt åttio till nit-
tio i Stockholmsområdet, så varsågod och öka priset” höll jag på att få gå, för det var lik-
som ett ingrepp i vasallen. Så innan man fick död på de här vasallstaterna måste man hit-
ta något som knöt ihop bolaget, och det vi hittade var bland annat gemensam utbildning
och metodik. Jag sneglade lite grann på förebilden på den tiden, Programator, där jag
kunde konstatera att de hade en mycket, mycket kreativ bokföring när det gällde utbild-
ning, som jag tyckte var väldigt bra och vi gjorde samma sak.

Lars Irstad: Det är kul att du lärt dig nånting!

Leif Nobel: Ja, jag tänkte säga det. Man måste ju liksom titta på marknadsledaren. Så
småningom började vi få lite stuns i det här och köpte upp ett utbildningsbolag som hette
Monitor.75

Gunnar Hesse?: Var är vi nu, vi kanske är inne på …

Leif Nobel: Vi är inne på 70-tal.

Gunnar Hesse: Ja, vi stoppar där då, för vi kommer ju tillbaka till det här, utan vi försö-
ker hålla oss fram till början på 70-talet, så återkommer vi till dig lite längre fram hur ut-
vecklingen sedan slutade. Så jag tror vi stoppar där och sedan ber jag då P O prata om
Statskonsult76 under den här perioden.

75 Monitor, se not 134.
76 Statskonsult, statligt ADB-konsultföretag grundat 1969 av Åke Pernelid på initiativ av Statskontoret.
Statskonsult var Sveriges största ADB-konsultföretag under 1970-talet, genomförde en rad förvärv och
vann även ett antal kontrakt i den privata sektorn. Under 1980-talet minskade Statskonsults betydelse. 1988
slogs Statskonsult samman med bl.a. DAFA till SKDgruppen.
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Per Olof Persson:77 Ja, om man ska tala om entreprenörskap och Statskonsult så måste
man nämna Åke Pernelid78, som förresten var med på det där första mötet vi hade när
det här projektet startade, men han gick bort sedan efter några månader. Men Statskon-
sult var Åke Pernelid, kan man säga. Åke Pernelid hade bland annat en bakgrund som
anfallsspelare i handboll på riksplanet, och det präglade honom över huvud taget att han
var hela tiden på gång. Han hade även varit IT-chef, eller ADB-chef i Sandvik – eller
Sandviken som det väl hette på den tiden – och sedan hade han varit i statsförvaltningen
och jobbat på Statskontoret och han kom att jobba nära Gunnar Sträng79 och var en av
Strängs pojkar80 tillsammans med Lars Lindmark på Riksrevisionsverket. Han har själv
skrivit en bok som heter ”Boken om Statskonsult”81 där det finns mycket bakgrundsin-
formation. Själv kom jag inte in i Statskonsult förrän 1970, men jag är övertygad om att
Gert82 kan komplettera här, för du kunde den miljön på den tiden.

Så man kan säga att Åke Pernelid drev fram det här företaget. Det var en massa kon-
troverser med olika myndigheter, men han lyckades få fram det. Argumenten var att man
behövde en organisation där man kunde ge vettiga löner till de som var professionella på
området. Det var svårt att rekrytera dem till Statskontoret83 och det var ett utav argumen-
ten i det här sammanhanget.

Affärsidén var väl alltså överhuvudtaget att stötta de statliga satsningarna när det gäll-
de utvecklingen av nya datasystem, men samtidigt se till att man var konkurrenskraftig
genom att även ta affärer på andra områden, vilket vi gjorde.

Gunnar Hesse: Kunder utanför offentlig sektor?

Per Olof Persson: Utanför offentlig sektor. Det gjorde vi delvis. Han var ju en sån per-
son som hela tiden ville se till att man var framåt. Man kan säga att kunderna var väl kan-
ske till nittio procent statsförvaltningen, eller det var statliga bolag, affärsdrivande verk
och så där.

Det här med avgränsning tycker jag inte att jag kunde se hos Åke Pernelid. Det fanns
ingen avgränsning. Det var inte bara programmering, utan det var systemering, det var
projektledning och det kom igång olika aktiviteter när det gällde exempelvis utflyttning av

77 Per Olof Persson, f. 1932, civ.ing. KTH (M), 1957, därefter på IBM 1959–65, som programmerare, sy-
stemerare med inriktning på industrin och försäljningsansvarig för kunder inom storindustrin i Stockholm.
1965–70 ansvarig för utvecklingen av SJs bokningssystem SNAP och chef för gruppen för ADB-
utveckling. 1970–79 Statskonsult AB. Från 1980 konsult och VD, Athena Konsult. Initiativtagare och pro-
jektcoach i projektet ”Från matematikmaskin till IT”.
78 Åke Pernelid, 1917–2002, gymnasieingenjör 1944, byrådirektör vid Flygvapnet 1951–55, chefsingenjör
Sandvikens jernverk 1955–58, på Statskontoret 1958–70, byråchef 1958–63 och tf överdirektör 1963–70,
VD Statskonsult AB från 1970.
79 Gunnar Sträng, 1906–92, socialdemokratisk politiker, lantbruksarbetare och fackföreningsrepresentant
som var statsråd 1945–76, varav finansminister 1955–76.
80 Strängs pojkar, benämning på ett antal ledande tjänstemän inom statsförvaltningen som hade Strängs
öra.
81 Åke Pernelid, Boken om Statskonsult 1969–1989 (Stockholm, 1990).
82 Gert Persson, f. 1932, forskningsingenjör vid MMN 1954–56, konstruktör och tillverkningschef vid Facit
Electronics AB/Facit AB 1956–64, datacentralchef vid SCB 1965–70, ställföreträdande chef vid DAFA
1970–75, div. utredningar vid Statskontoret, FMV, RFV, m.fl. 1976–78, teknisk direktör vid Datainspek-
tionen 1979–86, chef för administrativ service vid Posten 1987–93.
83 Statskontoret, regeringens centrala rationaliseringsorgan, bildat 1690. 1961 fick Statskontoret det samlade
ansvaret för upphandlingen av datorer till alla statliga myndigheter vilket resulterade i att Statskontoret i
slutet av 1960-talet var den enskilt största kunden på den europeiska datormarknaden. Statskontorets verk-
samhet har behandlats vid ett särskilt vittnesseminarium. Julia Peralta, Statskontoret: Transkript av ett vittnesse-
minarium vid Tekniska museet i Stockholm den 5 februari 2008 (Stockholm, 2008).
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de statliga verken. Då behövdes det projektledare, så då köpte man ett bolag som hette
Rationell Planering84, och kompletterade med projektadministration.

Gunnar Hesse: Och detta var när?

Per Olof Persson: Ja det här var ungefär 1970. I de tidiga skedena var det dels projekt-
administration, dels att Skandia – jag tror under Rune Brandinger85 – hade startat en ut-
bildningsverksamhet. Rune hade ju erfarenhet från IBM och utbildning där, och han star-
tade en utbildningsverksamhet som man sedan fann inte hörde inte hemma på Skandia –
Gunnar Westergren86 tror jag han hette som drev den verksamheten – och då tyckte Åke
att det där var en bra verksamhet att köpa. Så då blev det en utbildningsenhet också. Se-
dan ville han gärna in på organisationsområdet också, och det var diskussioner på olika
håll och kanter, men så småningom så köpte man något som jag tror fanns på Philips87 på
den tiden och det var Jan-Erik Österlund88 som var organisationskonsult där som kom
med ett gäng. Så det var ett antal gäng som gjorde att det växte ganska kraftigt under den
här perioden.

Utmaningarna, ja det var ju att överhuvudtaget att få ihop en företagskultur av alla de
här. Men även där var ju Åke …

Gunnar Hesse: Därför att ni var så spridda verksamheter?

Per Olof Persson: Ja, och det var ju inte juniorer. Det var ju inte de som hade gått ett-
årig ADB-utbildning som kom dit, utan det var folk som var kanske i fyrtioårsåldern och
hade varit konsulter tidigare. Så att det kom ganska mycket folk med erfarenhet in i bil-
den.

Gunnar Hesse: Var ni spridda geografiskt också?

Per Olof Persson: Nej, från början var det baserat i Stockholm, eller utlokaliserat till
Skärholmen, men i Stockholm.

En väldigt viktig bit av det hela var Bilregistret89. Det var ett stort projekt, som leddes
utav en väldigt dynamisk man som hette Gunnar Hansson. Det var väl ett trettiotal per-
soner som jobbade inom det projektet, och det kom liksom med bildandet av Statskon-
sult. Men utmaningarna var ju att få ihop en företagskultur, och även där var Åke väldigt
duktig. Han såg till att man kom igång med såna där familjeaktiviteter och att man satsa-

84 Rationell Planering, konsultbolag som hade 5 anställda när det ca 1968 förvärvades av SUAB (Svenska
Utvecklingsbolaget). I slutet av 1970 hade Rationell Planering växt till 30 anställda men gick med under-
skott, så att den projektadministrativa delen övertogs av Statskonsult. Pernelid, Boken om Statskonsult, s. 51f.
85 Rune Brandinger, f. 1931, civ.ekon. och tekn.dr.hc., säljare IBM Svenska AB 1957–1961, chef för IBMs
kundskola 1961–1964, datachef i Skandia 1964–1970, ekonomidirektör 1970–1972, administrativ direktör
Söderberg & Haak och VD Ratos 1972–1976, vVD och administrativ direktör Uddeholms AB 1976–1980,
VD Försäkringsbolaget Valand 1980–1986, VD och koncernchef Södra Skogsägarna 1986–1992. Styrelse-
arbete sedan 1993.
86 Gunnar Westergren, 1931–2008, började på BP efter realskoleexamen, utvecklade IT-system på Thule,
IBM och Skandia och var en kort tid chef för utbildningsenheten inom Statskonsult.
87 Eg. Svenska Philips AB, svenskt dotterbolag till det holländska elektronikföretaget Philips som startade
en datateknisk gren 1968, Philips Data Systems och blev tillverkare av terminalutrustning i stor skala när
man 1969 förvärvade Arenco som blev Philips Terminal Systems, PTS.
88 Jan-Erik Österlund, person som kom till Statskonsult när man förvärvade organisationskonsultdelen hos
Svenska Philips.
89 Bilregisterprojektet, Statskonsults första stora projekt, som innebar en omläggning till en Univacdator av
det omfattande registret över svenska bilar och körkortsinnehavare. Pernelid, Boken om Statskonsult, s. 41ff.



26

de på utbildning. Han var väldigt framåt på det området. Det var en tid oerhört präglad
utav honom.

Själv hade jag ingen erfarenhet från konsultbranschen. Jag hade varit på IBM på cen-
trala systemavdelningen och hjälpt säljarna att sälja system. Så rådgivare hade jag varit,
men på den tiden var det inte debiterbart, utan då hörde det till hårdvaran att man hjälpte
till. Jag var sju år på IBM och alltifrån maskinnära systemerare till säljare. Sedan tyckte jag
det var intressant att se andra sidan av förhandlingsbordet och fick möjligheten att bli
projektledare på SJ, och det var också en intressant period. Men sedan, när vi fick igång
systemet den första april – det är förresten första april idag – 1970 fick vi igång platsbok-
ningssystemet som faktiskt tog hundrasextio mannaår att bygga. Där gjorde vi allting från
kommunikation till databassystem till allting, så det var ganska många erfarenheter. Jag
konstaterade då att inte ens SJ var tillräckligt stora för att ha expertis hos sig på området,
utan jag såg att det krävs en konsultbransch för att kunna flytta professionella mellan oli-
ka uppdragsgivare. Det skrevs en hel del om det här projektet och jag fick ett antal olika
anbud, och då tyckte jag att det här med consulting var intressant, så då hoppade jag på
det. Och där kanske jag kan stanna nu.

Gunnar Hesse: Bra. Prissättningsmodeller, var det bok och räkning ni också? Hur pris-
satte ni de olika konsulterna, för ni hade ju uppenbarligen en stor variation med organisa-
tionskonsulter och datakonsulter?

Per Olof Persson: Jag ska tillägga det om bildandet av Statskonsult, att jag uppfattade att
Åke hade goda kontakter med en person i IBM som hette Thomas Lindberg,90 som var
den som hade kontakter mot statsförvaltningen. Jag tror att Thomas Lindberg var rådgi-
vare till Åke Pernelid bland annat när det gällde att hitta folk. Det fanns väl inte så många
headhunters på den tiden. Jag tror att Thomas Lindberg såg till, när Handelsbanken lade
ner System 7191 – som ni kanske kommer ihåg, Wallander92 kom in i bilden och så lade
man ner det systemet – var Stig Moback93 projektledare för det systemet. Det där visste
Thomas Lindberg om och Åke behövde folk, så jag tror att Thomas tipsade Åke om att
här finns det en kille som du borde anställa. Stig Moback var ju mycket ekonomiskt in-
tresserad, controllerinriktad och genom hans påverkan satte man priser som inte var låga,
vill jag påstå. Jag kände inte Åke Pernelid, utan jag tror att Thomas Lindberg förmedlade
mitt namn till Åke Pernelid, det är min uppfattning också.

Gunnar Hesse: All right. Tack så mycket P O. Har du några kompletterande frågor,
Gustav?

Gustav Sjöblom: Nu har vi hört ett antal olika versioner av den här historien. Vi kanske
ska se om det finns några kommentarer på det som de andra har sagt?

Gunnar Hesse: Ja, Lars.

Lars Irstad: Det som är viktigt här är väl att få fram, inte vad det kostade, vad man gjor-
de – liksom historik, det har vi ju berättat tidigare94 – utan det är väl den principiella frå-

90 Thomas Lindberg, f. 1927, säljare på IBM med ansvar för kontakten med statsförvaltningen.
91 System 71, stort datoriseringsprojekt inom Handelsbanken som stoppades av Jan Wallander när denne
tillträdde som VD.
92 Jan Wallander, f. 1920, ekon. dr. verksam vid SNS, IUI, i Sundsvallsbanken 1961–70, VD i Handels-
banken 1970–78 och ordförande 1978–91.
93 Stig Moback, projektledare för Handelsbankens projekt System 71, rekryterades sedan av Åke Pernelid
till vice VD för Statskonsult och blev VD vid halvårsskiftet 1978.
94 Lars Irstad, en intervju från 2008 av Gustav Sjöblom, Chalmers tekniska högskola.
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gan som jag tycker är viktig. Vad är det som formade den här branschen? Vilka yttre och
vilka inre faktorer styrde utvecklingen? Hur tog man vara på teknikutvecklingen? Låg vi
före, låg vi efter? Hur gjorde vi med systemutvecklingen? Jag menar vi har ju duktigt folk,
hur var samarbetet med universiteten, vad betydde den forskningen? Det är det jag tycker
vi ska försöka få fram, för det är ju ändå principen för en bransch i utveckling vi ska för-
söka få fram här och liksom se vad det var för krafter som styrde den.

Sedan blir det ju väldigt mycket tankar i en gammal gubbes huvud, därför att det här
styrs ju av individer, tillfälligheter och så vidare. Men det finns ju ändå … Jag kan illustre-
ra det med skillnaden mellan Programator och WM-data. WM-data hade vi mycket högt
förtroende för. Men vi skilde oss delvis på det sättet att WM-data – nu får du rätta mig
om jag har fel, som Kalle Anka brukar säga – satsade väldigt tydligt på standardprogram
och att binda en kund till sig genom att utveckla eller köpa in bra standardprogram. Me-
dan vi sa ifrån på ett tidigt stadium ”Vi gör inga standardprogram”. Därför att hos oss
var devisen ”En väl utvecklad egen utveckling av standardprogram är vägen till ekono-
miskt helvete.” Det var vårt motto.

Hur ska man expandera en bransch? Det är det jag åtminstone vill försöka koncentre-
ra mig på i nästa inlägg. För det finns alltså ett antal tankar som utvecklades genom sam-
tal. Jag satt till exempel centralt och övervakade toaletten från min öppna dörr och såg
folk passera förbi hela tiden, och då och då stack de in huvudet och sa något klokt, va.
Till exempel varför blev vi så starka på minidatorsidan. Det är sådana här saker som jag
tycker är intressanta. En del är tillfälligheter, flygande ankor som man fångar i flykten, en
del är genomtänkta. Det tycker jag ska bli spännande att ta en diskussion kring.

Gustav Sjöblom: Jag tänkte bara svara att det är ju det som vi är intresserade av, absolut.
Men det finns en tanke, som jag inte nämnde innan vi började, att det finns en poäng
med att börja med att kartlägga empiriska fakta och börja i de små detaljerna så att dis-
kussionen sedan landar i de stora frågorna, och att vi inte tar genvägen dit.

Lars Irstad: Jag har ingen kritik på det, men jag tänkte bara att vi skulle försöka …

Lars Spångberg: Jag var inne på samma linje som Lars här, att vad som var ett stort
problem i de här sammanhangen då och kanske fortfarande är – jag vet inte? – var av-
saknaden av, vi kan kalla det för standards, accepterade metoder. Hur dokumenterar man
ett jobb? Hur dokumenterar man ett system? Hur följer man upp etcetera? Det var ett
utav de stora problemen, och vi vann många jobb på vårt sätt att göra de här sakerna.

Anders Skarin: Epoken var väl utan tvekan, som många varit inne på på olika sätt, att
under den perioden så sålde man ju till storföretagens dataavdelning och var expertis. Jag
vet Lars brukade säga att det ringde nån kund och sa att de skulle ha en Kobolt-
programmerare och då sa vi ”Visst, det grejar vi”. För man visste inte riktigt vad man
efterfrågade och det var ju expertis i alla former. Och det är klart att det var programme-
ring, men visst var det även för WM-data nån databasexpert, och nån projektledare …

Thord Wilkne: Vi får hålla oss tidsmässigt rätt nu.

Anders Skarin: Jo, men jag tror att även under den perioden … Alltså, jag råkade vara
med på ett Statskonsultprojekt själv som konsult på SPP, ett Statskonsult- och Programa-
torprojekt, och det fanns ju en hierarki i konsultinsatserna också, redan på den tiden. Det
var -72–73. Det var expertis, och jag menar att det var bara expertis man sålde då i stort
sett, med nåt enstaka undantag kanske.
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Göran Garvner: Jag tänkte komplettera med en liten berättelse om modulär programme-
ring. 1973 kom jag och Jerry på idén att vi skulle anordna ett seminarium just i modulär
programmering, och vi hyrde in oss på Sheraton och skickade ut lite inbjudningar. Och
det kom så jäkla mycket folk alltså. Vi tog åttahundra spänn för en person inklusive
lunch. Det kom hundratjugo personer och ni vet ju vad pengarna var värda på den tiden
– en villa i Bromma kostade nittiotusen. Den här hypen ser man sedan också när Java-
programmering kom – det blev ju också en sån där raketefterfrågan då. Det var liksom en
hype att lära sig det där. Då var Volvo Data95 väldigt framme på modulär programmering
också, inte bara i COBOL utan helt generellt. Jag fick föredragshållare från Volvo Data
och de här grabbarna ställde upp gratis, så jag hade ingen kostnad förutom lokalen och
lunch, så det blev plötsligt väldigt lönsamt.

Lars Spångberg: Jag vet inte om det är provokativt att påstå det här när vi har en repre-
sentant för Statskonsult här, men vi konkurrerade med Statskonsult i en upphandling vad
det gäller ett statligt verk, Domänverket, och när det gällde kommuner. Vi var inne på
andra ställen också, men vi upplevde ofta att själva upphandlingsprocessen var politiskt
styrd. Det är kanske lite provokativt att påstå detta egentligen mot representanter för
Statskonsult, men vi kände det så.

Gunnar Hesse: Att det var på förhand givet?

Lars Spångberg: Det här är alltså tidigt 70-tal.

Per Olof Persson: Ja, jag tror att Statskonsult hade en fördel där.

[Allmänt skratt]

Per Olof Persson: Absolut. Genom personkontakter och överhuvudtaget genom nam-
net var det så. Samtidigt fanns det internt en strävan att vara konkurrenskraftig. Det vill
jag nog säga.

Lars Spångberg: Jag vet att vi tappade en mot Statskonsult, men vi vann också mot
Statskonsult i ett sammanhang.

Per Olof Persson: Jaha. Ja, det är bra.

Lars Spångberg: … och då tror jag det var metoderna vi vann på, och personkontak-
terna.

Per Olof Persson: Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Som framgår av siffrorna blev ju
Statskonsult ganska stora ganska tidigt. Så i kraft av storleken ibland … man använde väl
det som argument i vissa situationer.

Lars Spångberg: Och det använde vi som argument för att inte bli stora!

Per Olof Persson: Ja, det är möjligt.

Gunnar Hesse: Okej, Gustav vill du ha en kommentar till?

95 Volvo Data, IT-företag i Volvokoncernen som grundades 1967 för att samordna dataverksamheten inom
Volvo. Volvo Data blev Volvo IT 1998.
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Gustav Sjöblom: Jag tänkte följa upp frågan om var branschen har kommit ifrån, om
man ser det som avknoppningar av det som har funnits tidigare. Vi har hört talas om att
flera har kommit via IBM och att flera har kommit via Datema, men det finns en spänn-
vidd. En del av er hamnade i databranschen av en tillfällighet, ofta via någon form av or-
ganisationskonsultverkasamhet. En del råkade bli entreprenörer. Men å andra sidan finns
det Thord är det väl som tydligast har sagt att du och Hasse ville satsa på data och jobba-
de målmedvetet under många års tid för att hamna där. Så det är väl en sorts öppen fråga
om den här spännvidden mellan att vilja bli dataentreprenör eller företagsledare inom
data och att råka hamna där. Finns det några kommentarer på det?

Thord Wilkne: Jag tror att vi tidigt skilde oss från många andra i databranschen. För vi
sa själva, Hasse och jag, att vi var handelsmän i databranschen. Det vill säga, vi såg till att
det fanns den kompetens som marknaden var intresserad av. Många av våra konkurrenter
var ju tekniskt låsta inom en viss sektor och satsade på någon viss dator- eller program-
produkt i ett tidigt skede. Det tror jag har lite att göra med vår, så att säga, industriella
struktur, vilket vi bland annat kunde se i Datasaab som inte blev något.

Där fanns det en skillnad! Jag vet att jag har en liten annan approach än alla övriga i
det här. Och det är som du säger, jag menar, vi valde programprodukter, för vi tyckte att
det var ett intressant sätt att skapa en relation med kund. Vi var ju våldsamt avundsjuka
på det den gamle Irstad kunde göra – han fick ju göra dataavdelningar ihop med dem och
det var ännu smartare! Så det lärde vi oss så småningom.

Gunnar Hesse: När du säger programprodukter menar du applikationsprogramproduk-
ter?

Thord Wilkne: Ja. Självklart. Mot användaren, inte de här tekniska, de var inte intressan-
ta, utan det var mot användaren som vi skapade relationer.

Lars Irstad: Skickligt.

Gunnar Hesse: Lars, hade du någon mer kommentar kring det där?

Lars Irstad: Nej, nej nej. Jag har förberett mig för ett längre inlägg på en timme sedan på
nästa punkt.

[Skratt]

Gunnar Hesse: Lars Spångberg?

Lars Spångberg: Ett problem som jag upplevde under den här tiden det var – ja, jag har
pekat på det tidigare på utbildningssidan – att standards saknades. Det var nån slags
djungel ute i företagen. Företagsledaren, speciellt i de mindre företagen, kanske kände
någon som kunde det här programmeringsspråket och där gjorde man si och där gjorde
man så – ska inte vi göra likadant? Och att komma igenom det här tyckandet var väldigt
svårt. Så småningom i och med att en strukturerad utbildning kom till stånd har det här
minskat, men fortfarande finns det, absolut.

Gunnar Hesse: När skedde det någon större förändring strukturellt, menar du, i syste-
mering, systemförvaltning och så vidare, av programmeringen?
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Lars Spångberg: De började på 70-talet skulle jag vilja påstå. Dessförinnan var det ett
väldigt tyckande om hur man skulle gå till väga.

Lars Irstad: Jag vill påstå att det tyckandet upphörde inte med 70-talet!

Thord Wilkne: Det var väl Microsoft som åstadkom den första de facto standarden i
branschen. Inte ens IBM lyckades.

Gunnar Hesse: Nej. Vi har kaffe planerat om sex minuter, men jag tror att det är bra
om vi bryter har. Då har vi tittat på den första fasen, mer som ett försök att förstå vad
som hände och ta lite fakta om vad som drev det hela. Vi kan väl konstatera att det var
mycket av Klondyke. Det var mycket ostrukturerat, man grep mycket möjligheter som
fanns just då, det var mycket carpe diem och det var inte så mycket planering. Lars
Spångberg, jag tror du pratade om femårsplanering, men det kanske var lite längre fram?
… Men det är väl ändå en liten summering av den här första fasen fram till början på 70-
talet. Så låt oss bryta här för en knapp halvtimme, speciellt som Lars Irstad har en timmes
inlägg planerat.

Lars Irstad: Minst!

Hans G. Wahlberg:96 Och jag har två!

Gunnar Hesse: Ska vi ta en kaffepaus fram till klockan tre så tar vi nästa fas då. Tack
ska ni ha så här långt.

– Kaffepaus –

Gunnar Hesse: Då kör vi igång fas nummer två och då har vi satt rubriken ”Tillväxt och
expansion, att driva ett IT-företag – eller vad vi nu kallade det då, dataföretag fortfarande
– under 70-talet och början på 80-talet”. Vi har listat några punkter här om hur bran-
schen utvecklades och vad som var drivkrafterna. Du fyllde på med några, Lars, samarbe-
te med universitet och sådant och det är utmärkt. Det vi vill få fram är vad drivkrafterna
var, vad samarbetet var och så vidare. Då kör vi enligt den här rejält odemokratiskt valda
tågordningen och om du P O fortsätter med Statskonsult i det här perspektivet vore jag
tacksam.

Per Olof Persson: Ja, jag nämnde att Statskonsult växte väldigt snabbt och fortsatte att
växa under de närmare åren. Hela tiden vill jag väl påstå att Åke Pernelid dominerade
väldigt mycket, även när det inte gällde statsförvaltningen. Ett exempel på detta var att
han hade goda kontakter med Östen Nyholm97 som fanns på SPP98. SPP bestämde sig
för att införa några nya system, eller kom i förhandlingar fram till att några nya system
skulle införas – jag tror Anders kan mycket mer om de här systemen än vad jag kan –
men i alla fall, i vanlig ordning kommer Åke tillbaks till kontoret efter att ha ätit lunch
med Östen Nyholm och säger ”P O, nu får du fixa så att vi anställer den bästa projektle-

96 Se not 138.
97 Östen Nyholm, direktör som var tidigt ute med att använda hålkorsmaskiner inom lantbrukskooperatio-
nen, kom till IBM som informationsdirektör, gick sedan till Alfa Laval och blev därifrån rekryterad till ad-
ministrativ chef på SPP.
98 SPP, pensionsföretag bildat 1917 som det ömsesidiga Sveriges Privatanställdas Pensionskassa (från 1929
Svenska Personal-Pensionskassan). SPP administrerade från 1960 det första ITP-avtalet mellan SAF, SIF
och SALF.
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daren för ett försäkringssystem.” Och då tänkte jag ”Var hittar jag en sån person nån-
stans?” Eftersom jag hade en bakgrund i IBM tänkte jag ”Vilka känner jag inom IBM
som kan försäkring?” Och det dök det upp ett namn, som jag inte behöver nämna nu,
men jag tänkte att den där killen borde vi i alla fall ta kontakt med och se om det är nå-
gon för detta. För säkerhets skull ringde jag upp min gamla arbetskamrat Per-Olof Axels-
son99 och sade att jag gärna skulle vilja träffa honom och käka lunch. Så gjorde vi det och
så beskrev jag den här situationen, alltså att vi är på jakt efter någon som kan försäkring
och som kan driva ett projekt. Han jobbade med industri, så jag såg inte honom som för-
säkringsman, men svaret var att ”Jag är intresserad.” Det dröjde inte länge förrän han var
anställd hos oss, och sedan blev han projektledare för ett stort projekt. Anders nämnde
att vid något tillfälle var det sextio …

Anders Skarin: Sextiofem – sjuttio personer.

Per Olof Persson: … som var involverade i det här. Och det var alltså en stor avdelning
på Statskonsult, där Per-Olof Axelsson, eller POA som han kallades, genom sina kontak-
ter såg till att ta in professionella konsulter och anställa en del. Det var mycket underkon-
sulter med i bilden också. Det var timdebitering, och det var i mycket lönsamt. Det var
ett exempel.

Ett annat exempel var att Åke Pernelid käkade lunch med Lars Lindmark och kom-
mer tillbaks och säger: ”Nu måste vi hitta en kille som kan revision och IT” eller ADB
som det hette, revision och ADB. Jag försökte komma på något sätt att hitta detta och av
en slump så slog jag upp den lilla tidningen Ekonomen och då är det två studenter nere i
Lund som har skrivit en artikel om hur man kan tillämpa ADB inom revisionsområdet. I
brist på annat sökte jag upp de här studenterna och vi erbjöd dem att komma och prakti-
sera på sommaren. Den ene fastnade för att jobba vidare, och det var Mats Hentzel100

som så småningom blev chef för hela SKD-gruppen101. Han var lika drivande som Per-
Olof Axelsson. Han började som junior, och efter något år så kom chefen för avdelning-
en och sa ”Jag tror att det är bättre att Mats tar över” På det sättet så växte det organiskt
kan man säga.

Gunnar Hesse: Säljstrategin var ganska ad hoc?

Per Olof Persson: Strategin blev ad hoc, och man kan säga att det var management by
selling. Man gick ut och sålde uppdrag, och sedan gällde det att hitta professionella per-
soner som kunde klara av uppdragen. Så vill jag säga att det växte under den här perio-
den.

Gunnar Hesse: Och det gällde den offentliga förvaltningen såväl som …

Per Olof Persson: SPP var ju inte statlig och även inom Mats Hentzels område fick vi
många icke-statliga jobb. Sedan började vi väl också jobba fram, ungefär som man gjorde
på de andra konsultföretagen, en metodik som vi så småningom kallade för SK-80102.

99 Per-Olof Axelsson, f. 1937, rekryterades från IBM till Statskonsult och därifrån administrativ chef på
SPP och VD för SPP Liv.
100 Mats Hentzel, f. 1947, civ.ekon. Lunds universitet 1972, rekryterades till Statskonsult av Per Olof Pers-
son, blev nästan omedelbart avdelningschef och blev VD för Statskonsult i början av 1980-talet.
101 SKD-gruppen, eg. SKDföretagen, moderbolag i den koncern som bildades 1989 när Statskonsultgrup-
pen slogs samman med det bolagiserade DAFA, Datamaskincentralen För Administrativ databehandling.
SKDföretagen hade 25 dotterbolag och 7 intressebolag och
102 SK-80, 1979 års version av Statskonsults handbok för arbetsgången vid genomförandet av systemut-
vecklingsprojekt.
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Gunnar Hesse: Och det var alltså egen metodik som ni tog fram?

Per Olof Persson: Ja. På SJ hade vi utvecklat en metodik. De IBMare som var där och
jag utvecklade en metodik som jag tyckte var ganska bra. Men det var inte så särskilt lätt
att få de andra med sina egna erfarenheter att börja använda den metodiken, på bilre-
gistret eller …

Gunnar Hesse: Pratar vi om ren programmering nu, eller är det även systemering, för-
valtning …

Per Olof Persson: Det är allt ifrån projektledning och systemering till programmering,
det var hela biten. Det var inte så renodlat programmering. Vi hade några renodlade pro-
grammeringsjobb inom försvaret, så det fanns en grupp som jobbade med ren program-
mering där. Men det fanns ingen strategi som sa att det skulle bara vara det ena. Det skul-
le vara bredd, det var ambitionen.

Man kan konstatera att vi blev bland de största under en period. Men man kan väl
säga så här i efterhand att det verkar ha varit en ganska naturlig utveckling att det för-
svann så småningom. Jag tror att Gunnar Sträng såg behoven, tillsammans med de här
killarna, med sina pojkar, alltså med Åke Pernelid och Riksrevisionsverkets chef. De såg
möjligheterna att använda IT i statsförvaltningen. Gunnar Sträng såg väl också, föreställer
jag mig, de politiska implikationerna av detta. När de andra företagen sedan kom ikapp
volymmässigt – och de var ju tydligen metodmässigt framme, kanske längre, tidigare – så
blev det ganska naturligt för Anne Wibble103 att så småningom avveckla detta. Det var ett
behov som fanns under en period och som inte tillfredställdes på något annat sätt. Det
var ju tydligen en väldig efterfrågan och det såg de här personerna.

Sedan kan man fråga sig … Någon konstaterade att Gunnar Sträng uppenbarligen
hade en känsla för detta – oavsett om man håller med honom i hans politik eller inte –
och sedan har väl Carl Bildt också varit känd för att intressera sig för IT-sidan. Men det
är väl de två politiker som man hört talas om som varit intresserade av IT-området.

Gunnar Hesse: Och även påverkat det.

Per Olof Persson: Ja, även påverkat det.

Gunnar Hesse: Teknikskiften – för det hände ju mycket på 70- och 80-talet och vi pra-
tar om fram till mitten på 80-talet – hur påverkade det Statskonsult och vad gjorde ni då?

Per Olof Persson: I början kan man säga att Statskonsult på vissa områden var ganska
framåt tekniskt på de olika projekten. Bilregisterprojektet, med det här stora registret lig-
gande på en stor trumma från Univac104 med alla terminaler, ansågs väl vara ganska långt
framme. Så på stordatorområdet var man väl relativt långt framme tekniskt. Man jobbade
också en del med datakommunikation och jobbade åt Posten och bankerna med termina-

103 Anne Wibble, 1943–2000, folkpartistisk politiker, ekon.lic., riksdagsledamot 1985–97, finansminister
1991–94.
104 UNIVAC, förkortning för Universal Automatic Computer, länge en av de ledande datortillverkarna
bakom IBM. Univacs datorserie konstruerades av J. Presper Eckert och John Mauchly och den första ma-
skinen installerades på sommaren 1951. Företaget Eckert-Mauchly Computer Corporation såldes 1950 och
blev skrivmaskintillverkaren Remington Rands datordivision. 1955 gick Remington Rand samman med
Sperry Corporation till Sperry Rand med Univac som en egen avdelning. Under 1960-talet hade Univac
länge en ledande ställning hos användare som behövde datorer till större realtidssystem. 1986 gick Sperry
samman med Burroughs och bildade Unisys.
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ler. Sedan kom ju så småningom minidatorerna in i bilden och då fanns det ambitionen
att sälja kompletta system med minidatorinstallation och allting. Personligen tyckte jag
det var lite väl … jag såg mera en renodlad programmeringsverksamhet. Av de här idéer-
na om minidatorer blev det sedan dessutom mera hårdvaruinriktat ändå, så att man så
småningom bildade ett bolag som hette STADAB105 som sålde persondatorer. Så det ut-
vecklades i den riktningen så småningom, och att man också så småningom knöt till sig
DAFA106 så att det blev SKD-gruppen. Det blev en ytterligare utvidgning av området,
inte bara konsulter utan alla de här andra delarna med hårdvaruförsäljning och datacen-
traler. Så småningom – det måste ha varit i början på 90-talet – när Anne Wibble be-
stämde sig för att lägga ner det sålde man ju ut det här och det har gått till olika konsult-
företag. En del finns väl inom WM-dataramen i dag vad jag förstår?

Thord Wilkne: Det är möjligt det gör, hörru du. Ja, det gör det, via Atos och DAFA ja.

Per Olof Persson: Just det. Så en del har gått dit. Men det har väl varit en naturlig ut-
veckling, för det kanske inte hör hemma i förvaltningen egentligen.

Gunnar Hesse: Vilka var era stora utmaningar för tillväxt och att nå kunder? Räckte
luncherna till för alla affärer?

Per Olof Persson: En stor utmaning var väl egentligen införandet av MBL107. Det förde
vi ju in någon gång 1977, någonting sådant. Vi hade en väldigt aktiv fackförening och det
fanns till och med nånting som hette Arbetstagarkonsult som bildades inom Statskonsult.
Det vill jag påstå var en utmaning, att försöka hantera de frågorna på ett bra sätt. Jag vet
inte om andra konsultföretag har haft motsvarande problem? Jag upplevde i alla fall att
slutet av 70-talet var väldigt annorlunda än början av 70-talet när det gällde interna stäm-
ningarna och sånt.

Gunnar Hesse: Så det påverkade företagskulturen med andra ord?

Per Olof Persson: Ja, det tyckte jag att det gjorde.

Gunnar Hesse: OK. Kompetensförsörjning har vi pratat lite om, men …

Per Olof Persson: Vi hade ju inte några aspirantutbildningar. Jag vet däremot att vi fick
besök av Lars Irstad som drev den här skolan och hade idéer om ett samarbete men det
blev aldrig något sånt. Utan kompetensutveckling – alltså det var ju avsatt ett antal tim-
mar för utbildning, och det satsades mycket på gruppdynamisk utveckling under en peri-
od i början av 70-talet för att svetsa ihop de här grupperna som kom från väldigt många
olika ställen.

Gunnar Hesse: Okej. Låt oss ta Programator då. Anders och Lars kan väl hjälpas åt, det
är jag säker på.

105 STADAB, Statskonsult Data AB, dotterbolag till Statskonsult bildat 1984 för att sälja persondatorer och
programvara med tillhörande installerings- och servicetjänster. STADAB startade med ett aktiekapital om
500 000 kronor och hade en omsättning på över 200 Mkr redan efter fem år. Pernelid, Boken om Statskon-
sult, s. 121ff.
106 DAFA, Datamaskincentralen för administrativ databehandling, statlig servicebyrå som avknoppades
från SCB under 1970-talet. Från 1989 var DAFA en del av SKD-gruppen.
107 MBL, medbestämmandelagen, eg. lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Lag som reglerar
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
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Lars Irstad: Om jag ska svara på frågorna om tillväxt- och konkurrensstrategi … till-
växtstrategin beror ju på ledningen i mycket stor utsträckning och har man Napoleon-
komplex så har man. Det är drivkraften. Många småföretag stannar för att de säger ”Det
är nog.” Vissa växer för att de har Napoleonkomplex. Tillfälligheterna styr en hel del,
men det som är viktigt är att ha en öppenhet för nya idéer och annat. Där tror jag att man
har en fördel om ledningsgruppen består av både tekniker och icke-tekniker. Jag som
icke-tekniker kunde se kommersiellt på det och lyssna mer på kundernas allmänna syn-
punkter. Vi gjorde då och då en sammanställning av vad vi skulle syssla med – kalla det
inte för strategidokument för så väl var det inte, men i princip sitter man ju och kladdar
på pappret så här och så säger man ”Vad fan ska jag göra nu?” Målsättningen var ju växa,
växa lönsamt, hålla kvalitet. Och då valde man linje. Vi valde inte WM-datas linje, som vi
har stor respekt för och vi tyckte inte att vi skulle konkurrera där. Dessutom var enligt
min synpunkt standardprogram så jävla tråkigt.

Alla: [Skratt]

Lars Irstad: Men det är en annan fråga. Utan vad vi sa var ”Ska vi tjäna pengar och ska
vi växa så måste vi integrera oss med kunderna på ett mycket tydligare sätt än vi gör nu.”
Att sälja tusen timmar programmering är väl kul i sig och det är ju kittet, jag menar, vi
sålde mycket sånt för att ha kitt mellan uppdrag, men det vi satsade på var ”Hel kund,
hela uppdrag, mer teknik.” Och vad vi sa då var att ”Vi kommer aldrig att överrumplas
av tekniken.” Därför att om vi har duktiga tekniker och de med jämna mellanrum får tala
om vad fan de håller på med, så blir vi icke överrumplade av tekniken. Stradivarius bygg-
de fioler på 14-1500-talet som ännu är överlägsna i teknik, va. Vi kommer icke överrump-
las av tekniken, men vi ska integrera oss mer med kunden. Vad vi avstod från, Anders,
det var de här heltäckande utredningsuppdragen där man gav strategisk rådgivning åt
kunden. Det var vi inte mogna för på den tiden. Vi gjorde några försök på Atlas-Copco
och annat och fick gå därifrån med svansen mellan benen, för vi var inte tillräckligt kun-
niga på stora företags strategier och hur vi skulle matcha dem. Fullständigt klart!

Gunnar Hesse: Förlåt, pratar du ADB-strategier?

Lars Irstad: Ja, ja. Inte tillverka snabbstål och sådant!

Gunnar Hesse: Bara så vi är överens.

Lars Irstad: Och då gjorde vi så att vi satt och fundrade på hur fan vi ska integrera oss
närmare med kunden. Och då hade vi Rune Brandinger – som var vice VD på Uddeholm
– som lite sparringpartner, en underbar kille att snacka med, för han är flexibel, inga lås-
ningar och djävligt idérik. Dessutom kom vi bra överens personligen. Då växte i samtal
med honom fram att ”Gör en lista på klagomål från ledningen på ADB-avdelningen.”
Det är det första vi gjorde. Vi gjorde en lång lista på klagomål, försökte gruppera dem
och så fick vi en lista. ”För dyrt, för dåligt, stödjer inte strategin, folk som inte passar in i
kategorin, för höga löner driver upp lönerna för företaget etcetera”. Med den listan gick
vi till Rune. Han kompletterade den och så började vi jobbet att infiltrera Uddeholm och
efter ungefär ett års jobb så fick vi ta över hela dataavdelningen på Uddeholm, eller 50-
50108 som det hette, med den här enkla listan som bakgrund, eftersom de inte kunde säga

108 50/50-bolag, en tidig form av outsourcing av en dataavdelning där Programator ägde 50 procent och
kundföretaget 50 procent. Tanken var att den gamla dataavdelningen också skulle arbeta på en extern
marknad samt utsättas för konkurrens på sin gamla hemmamarknad. Normalt fanns en option för Progra-
mator att ta över verksamheten till 100 procent efter tre år. Den första affären gjordes med Uddeholm 1
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annat än att den här listan stämde. Därmed hade vi byggt vår tillväxtstrategi. Om man tar
över dataavdelningen på 50/50 – och vi gjorde trettiotvå stycken sådana – är det klart att
man kan växa snabbt. Genom en listig konstruktion i avtalet var det fullständigt riskfritt
för oss. Vad vi lovade var att utbilda folket – Maos strategi – att införa metoder och sy-
stem, att ha en kraftfull ledning, lyfta ut folk som inte dög, skapa extern marknad som
skulle pröva hur det svenska stålet biter. Det vill säga ”Klarade Uddeholms dataavdelning
att sättas under konkurrenstryck på en extern marknad? Ja eller nej?” Nej från början, ja
så småningom. Det här gjorde ju att vi kunde växa, och genom det här hade vi definierat
mycket av våra kunder.

Gunnar Hesse: Får jag fråga om den här listan, för ni var ute och frågade ett antal före-
tag …

Lars Irstad: Vi frågade ett antal chefer ”Vad tycker du om din dataavdelning?”

Gunnar Hesse: Var det en enhetlighet i svaren?

Lars Irstad: Ja, mycket stor enhetlighet. Om man klassade deras svar så stämde det näs-
tan 100 procent: För dyrt, för dåligt, stödjer inte strategin, för dyrt folk, krångligt folk att
ha och göra med. Jag menar, det var en så enkel lista så det är löjligt åt det!

Anders Skarin: Det är samma lista fortfarande.

Lars Irstad: Precis! Det är det jag säger till dem som kommer till mig och ska sälja data.
Men med den listan kunde vi gå ut till företag och vi fick ju en del väldigt stora företag.
En lustig episod: Enso-Gutzeit var väl kanske det tionde företaget vi sålde till. Och när vi
stod och trakterade avtal där och drack champagne, så sa von Hertzen109 till mig: ”Hörru
Irstad,” sa han ”är det här avtalet speciellt avsett nu för Finska Socker?”110 ”Ja, för fan” sa
jag. Han stod och tjatade gubben och jag tänkte vad tjatade han för? ”Det var ju synd att
du på sidan fyra glömde radera ut Värmlandsdata”, sade han.

[Skratt]

Lars Irstad: Det här är någonting som är viktigt i affärslivet: om man gör grundjobbet
från början oerhört väl – vi tog ett år på oss, vi förhandlade med arton fackföreningar, till
och med restauranganställdas förbund – om man gör sitt grundjobb duger det oerhört
länge om idén är riktig. Det var så vi växte.

Hindret för vår expansion var tillräckligt med management, och det är det som egent-
ligen styr de flesta småföretags expansion idag, att de har icke tillräckligt bra manage-
ment. Det är svårt att utbilda management. Jag kan bara säga att man hittar ibland natur-
produkter. Vi hittade en jurist på Invandrarverket och satte honom som chef för Norr-
köping och alla höll på att garva skjortan av sig. Han var en utav de skickligaste företags-
ledarna, för han kunde inte tekniken men han kunde företagsledning. Det var så vi växte.

januari 1979 genom bildandet av Värmlandsdata. Detta följdes senare av en mängd liknande affärer i Sveri-
ge och senare även i Finland. Bland företagen fanns Aga, Ericsson, Bacho, Boliden, Alfa Laval, SCA och i
Finland bland annat Enzo Gutzeit och Cultor (tidigare Finska Socker).
109 von Hertzen, VD för Finska Socker.
110 Finska Socker, finskt företag som grundades 1918 när sex raffinaderier slog sig samman. Företaget bytte
namn till Cultor 1989 och slogs samman med Danisco 1999.
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Anders Skarin: Jan-Åke Kark111 hette han.

Gunnar Hesse: Ja, ja, ja, ja.

Lars Irstad: Han bor på Malta idag och seglar. De enkla principerna: du blir aldrig över-
körd av tekniken om du är uppmärksam. Du ska integrera dig med kunden så långt som
möjligt. Du ska fatta kundens behov, du måste läsa in kunden när det gäller hans verk-
samhet, annars är man slagen till slant. Det går inte att komma upp och inte veta vad
Sandvik gör, utan man måste veta det i detalj. Årsredovisningar, publikationer, allt ska
läsas. Och sedan: management, att ha folk som förstår vad fan de sysslar med och har en
affärsinställning.

Gunnar Hesse: Integrationen skedde också på högsta ledningsnivå i företagen?

Lars Irstad: Ja. Vi gjorde ju gemensamma styrelser. Det var också en relativt listig kon-
struktion. Om du har femtio procent av ett bolag och har styrelseordförandeposten kan
du enligt svensk bolagsjuridik välja att konsolidera det eller inte, och där valde vi modell
beroende på vad vi ville ha.

Men det som var viktigt var att vi betalade ingenting för övertagande av själva rörel-
sen, utom inventarier till avskrivet belopp, vilket ju var minimalt. Vi satte in X antal kro-
nor i systeminsats, ledningsinsats. Vi tog ansvar för resultatet. Det var en perfekt kombi-
nation. Vi växte från 170 till 2400 utan kapitalbelopp, utan att gå och begära en krona av
marknaden.

Gunnar Hesse: Vilket tidsperiod var det här?

Lars Irstad: Ja det där får vi ta …

Anders Skarin: I princip 80-talet.

Lars Irstad: Då kan man säga samma sak att en del sparvar tog vi i luften. Det var en
som stack in huvet till mig och sa ”Hörrudu, det här med PC är djävligt bra.” ”Jaså?” sa
jag. ”Ja, det finns en på Söder som heter Kontorsutveckling.112” Jag åkte dit och inom
förmiddagen hade vi köpt halva företaget som sedan utvecklades finansiellt oerhört väl
för oss. Det finns en mängd såna exempel där man försöker uppfinna. Det jag försökte
säga till min ledningsgrupp var ”Följ inte marknaden, försök att uppfinna något tidigare.
Och läs skönlitteratur!”

Gunnar Hesse: Metoder pratade du om. Vad gjorde ni konkret? Utvecklade ni en egen
metod?

Lars Irstad: Vi lade ner mycket möda på metodutveckling. Om vi sedan var dåliga eller
bra får nån annan tala om. Men vi skrev böcker.113 Vi publicerade böcker i Amerika och
det droppar fortfarande in en dollar då och då för det.

111 Jan-Åke Kark, f. 1946, efter att bland annat ha varit dammsugarförsäljare på Electrolux blev Kark direk-
tör för Ericsson Microwave Systems 1995–98 och koncernchef för Telia 1998–99 och januari till oktober
2000.
112 Kontorsutveckling AB, bolag som i likhet med Turnkey Data sålde persondatorer, i första hand Apple
och IBM. Programator delägde bolaget med olika ägarandelar under olika perioder. Andra delägare var
personalen och Esselte. Esselte köpte ut övriga delägare 1989 när Programator renodlade verksamheten till
tjänsteproduktion och slutade sälja hårdvara.
113 T.ex. Lars Irstad & Karl-Olof Wigander, Systematiserad systemering (Stockholm, 1974).
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Gunnar Hesse: Var det hela skalan, från projekt …

Lars Irstad: Nej, det var systemeringsdelen.

Anders Skarin: Ja, men alltså inklusive förstudiedelen. Vi hade två metoder: en som het-
te MBI114 – Mål, Beslut, Information – som var förstudieorienterad, och en som hette
SAK115 – Strukturerad Analyskonstruktion. Och jag skulle vilja säga Lars, att utan den
metodiken hade det aldrig blivit ett Värmlandsdata, för det var ju det mervärde vi hade
när vi sålde in oss som partner.

Lars Irstad: Du har rätt, men jag begrep inte så mycket.

Anders Skarin: Jo, men det var ju du som drev den processen! Och dessutom gick vi ju
ett steg längre i det läget. Nu har jag inte förberett det, men vi hade något som vi kallade
DASAK också – Datorstödd systemering – där man kunde mata in metavariabler och få
ut COBOL-kod och det var ju väldigt fascinerande. Jag kommer ihåg att en potentiell
partner sa att ”Så här snabba är inte mina programmerare”. Han såg hur koden kom ut, ja
det var inte på skärm utan på skrivare på den tiden. Men det blev ingen succé.

Gunnar Hesse: Varför inte det?

Anders Skarin: Ja, vi hade väl inte tillräckligt mycket resurser för att ta fram programge-
nereringssystem. Det var ju ganska avancerat. Men jag menar att metodiken var viktig vid
införsäljningarna till SPP som P O pratade om, vår metod SAK användes ju på SPP vid
utvecklingen av deras jättestora system Sesam. Så vi vill nog ta strid med BRA om vem
som hade bästa metodiken, även på 70-talet.

Kaj Green: Vad säger du idag då när du har suttit på bägge två?116

Anders Skarin: Jaa … eh, det tror jag fortfarande.

[Skratt]

Anders Skarin: Så metod var ett sätt att skapa mervärde. En väldigt, väldigt viktig del.

Gunnar Hesse: Det var det? Okej. Ja, Lars?

Lars Irstad: Jag satt och funderade och det som fortfarande gäller när vi driver företag –
jag har investeringar i ungefär trettio stycken – är nästan aldrig agenda, strukturerade
samtal, utan det är samtal över en kaffekopp, över bordet. ”Vad tycker du? Vad känner
du för? Hur ser teknikutvecklingen ut?” Ett bra sätt är att ta en halvdag och låta en tekni-
ker förklara tekniken för en idiot, en sån teknikidiot. Då är han ju verkligen tvungen att
anstränga sig för att tala om vad det finns för möjligheter och annat. Sådana samtal hade
vi ganska ofta, där jag frågade på mitt sätt. Därmed kunde man sedan fastställa att vi ska
syssla med den här tekniken, vi ska syssla med det, vi ska lära oss det här. Samtidigt måste
man ju också följa företagens utveckling, deras krav. Det är ju oerhört viktigt att ständigt

114 Se Mats-Åke Hugosson et al, MBI-metoden: en metod för verksamhetsanalys (Lund, 1983).
115 Karl-Olof Wigander, Strukturerad analys och konstruktion av informationsbehandlingssystem (SAK-modellen)
(Lund, 1979).
116 Anders Skarin blev VD för det sammanslagna företaget efter Cap Geminis köp av Programator 1992.
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fråga företagen ”Vad behöver ni? Vad är det som är viktigt för er? Vad ska ni göra? Vad
är det, vad är det?” Och det växte ju ifrån ren administration, löner, bokföring, reskontra
till mera styrning, till företagsövergripande system, strategisystem och så vidare. Och ge-
nom att följa, ständigt resonera – och vi har ju fortfarande en liten grupp, Anders, eller vi
hade en liten grupp där vi tog in företagsledare som var våra kompisar som satt …

Gunnar Hesse: … jaha, som ett slags advisory board, som det numera så vackert heter?

Lars Irstad: Ja. P-O Eriksson117 från Sandvik till exempel.

Gunnar Hesse: Du nämnde före kaffepausen, när du summerade första fasen, samarbe-
te med universitet och högskolor. Vad gjorde ni själva där?

Lars Irstad: Vi hade mycket samarbete med dem, men jag personligen begrep mig aldrig
på den forskning och utveckling som förekom på universiteten. Jag säger det: personligen
begrep jag inte ett jävla dugg av det, och vi råkade ibland i ordväxling och konflikt därför
att vi inte förstod varandra. Vi ville ha resultat som gick att använda direkt och jag hade
väldigt lite insikt och förståelse för Langefors118 och de andras forskning. Det begrep jag
mig inte på, det ska jag säga rent ut.

Anders Skarin: Men alltså, det var ju också att vi var med och delfinansierade en resurs,
i form utav Kalle Wigander119 och såna här. Och SAK var ju nånting som drevs under
vårt varumärke, men också med en universitetskoppling, och även MBI, som var Chal-
mers-kopplat, SAK var Stockholms universitet. Vi tog inte betalt för våra resurser, men
vi fick ju ett mervärde i egen regi också.

Gunnar Hesse: Fanns det en baktanke också att kunna rekrytera bra folk från högsko-
lorna?

Lars Irstad: Både och. Naturligtvis fick vi ett visst rykte. Jag glömde säga att vi hade ju
folk som gick som lärare på universitetet. Men personligen var den här utvecklingen för
mig lite av ett grått töcken. Själva den teoretiska grundvalen var jag aldrig insatt i, det får
jag säga. Men jag kunde debitera!

Gunnar Hesse: Anders, vill du lägga till?

Anders Skarin: Ja, jag kan skära på en annan ledd. Alltså, jag tycker, får jag bara säga det
även om Lars nu sitter med, alltså, söka mervärde … det var ju expertis och det var
resurs, men söka mervärde – medvetet eller omedvetet vet jag inte – men när jag kom in
som junior -70, så var det ju väldigt tydligt. Lars försökte hitta nya vinklingar, nya mer-
värden för att sälja expertisen. Det var en väldigt, väldigt viktig del.

För att ta en annan del, eftersom du frågade om teknologiskifte. Det kom ju faktiskt
ett teknologiskifte som jag halkade in på ett bananskal, och det var det här med minidato-
rerna. För det ändrade ganska så dramatiskt skulle jag vilja säga. Innan dess sålde vi bara
våra tjänster till, låt oss säga dataavdelningar, det var de som var kunderna. Men helt
plötsligt fick man en ny kundkategori. Det var mindre företag och det var kanske divisio-

117 Eg. Per-Olof Eriksson, f. 1938, direktör, civ.ing. KTH 1961, forskningsingenjör FOA 1961–62, beräk-
ningsingenjör Uddeholm 1963–65, på Sandvik från 1965. VD Seco Tools AB 1976–84, VD och koncern-
chef Sandvik 1984–94, därefter styrelseproffs i många storföretag.
118 Börje Langefors, se not 39..
119 Eg. Karl-Olof Wigander, f. 1939, konsult inom Programator men också lärare på Stockholm Universitet.
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ner eller affärsområden i större företag. De köpte inte COBOL-programmerare eller nå-
got annat, de köpte funktion. De köpte ett order-lager-faktureringssystem, inklusive
hårdvara, till fast pris många gånger. Vilket blev ett ganska markant skifte i de tjänsterna
man erbjöd. Vi fick nya partners. Man sålde det ofta tillsammans med en hårdvaruleve-
rantör, om de sedan hette HP eller Wang eller Digital eller … ja det fanns massor, Singer
System 10 och Varian fanns det nåt som hette. Det fanns alla möjliga udda. Alltså, det var
allt mellan himmel och jord. Vi hade samarbete med ett tjugotal minidatorleverantörer,
fast i praktiken var det mycket färre. Men man sålde funktion. Det skiftet tror jag ur
branschsynpunkt var väldigt viktigt.

Jag roade mig redan då med att jämföra konsultbranschen med teknikkonsulter, alltså
byggkonsulter. Båda startade genom att man sålde teknik och man sålde expertis i någon
form, men vår bransch, den här databranschen, utvecklades så att vi inte bara jobbade
som teknikkonsulter, utan vi blev ett Skanska också. Vi byggde, det vill säga vi blev ent-
reprenadföretag också. Så småningom tog vi ytterligare ett steg och blev fastighetsbolag
och skötte drift och förvaltning också. Eller ett Vägverk. Det tycker jag är en intressant
vinkling i den här branschen, att den har blivit mycket, mycket, mycket bredare. Idag
klassificeras ju allting som data- eller IT-konsulting, men det är ju jämfört med byggbran-
schen mycket, mycket bredare. Det gick ett steg längre. Det blev också en viktig del i vår
utveckling. Där var vi av olika skäl tidigt på bettet.

Du frågade också om kompetensförsörjning. Vi hade faktiskt ett trainee-program. Jag
kom in den vägen och jag vet att jag var tredje kullen, 1970. Det var ettårig ADB till att
börja med, men sedan stimulerade bolaget även universitetsstudier. Jag började nästan
omgående plugga på universitetet, finansierat av bolaget. Och det gjorde vi systematiskt,
jag menar jag fullföljde en fil kand-utbildning på kvällarna, på företagets bekostnad i
princip. Vi slutade rekrytera ifrån den ettåriga ADB-utbildningen till förmån för universi-
tet och annan högskola och traineeprogrammen blev mycket mer ett viktigt sätt att ex-
pandera. Försvaret nämndes av nån, det var ju en sån där fantastiskt viktig kund nån gång
i tidigt 70-tal och jag tror vi rekryterade tio akademiker på ett bräde den gången. Selekte-
ringskriteriet var att vi tog bort alla som inte hade minst sextio poäng i ADB, för det
fanns så jäkla gott om dem på den tiden.

Gunnar Hesse: Var traineeprogrammet för säljare också?

Anders Skarin: Nej, det var systemutvecklingspersonal. I princip var det programmering
som traineedelen gick ut på första halvåret. Säljare fanns ju inte! Alltså, det var ju ett fult
ord för sjutton, på 70–80-talet. Det var först på 90-talet man vågade ta sånt i sin mun. Så
även där tror jag vi var väldigt framsynta, att stimulera för att få in personal.

Gunnar Hesse: Ni hade inga rena säljare? Eller hade ni det men kallade dem något an-
nat? Eller var det konsulter som sålde sig själva?

Anders Skarin: Jag ska säga så här: första gången jag var med om att utse säljare i företa-
get var när vi hade blivit uppköpta av Cap Gemini -92. Innan dess hade vi inga rena sälja-
re.

Gunnar Hesse: Det var så sent?

Anders Skarin: Så var det. Då hade vi teamchefer och avdelningschefer, dotterbolags-
chefer … men nej, inga säljare.

Prissättning var en fråga också. Det kom fasta priser och så där. Det fanns inga stan-
dardpriser och det fanns ingen fungerande prissättning eller prisbildning på marknaden
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på det viset, men det är klart att marknaden visste vad den var beredd att betala. I de här
funktionsåtagandena där man sålde turnkeyinstallationer120 hade vi fortfarande problemet
att programvaran inte skulle få kosta. Det var hårdvaran som var dyr, trots att den var
mycket, mycket billigare då. Men det där kom man väl ifrån så småningom.

Vad gäller hindret för expansion är jag beredd att hålla med dig Lars. Det var tillgång
till duktig personal att driva och leda utvecklingen, det var absolut det största hindret.

Men alltså, hårdvaruförändringen med billigare hårdvara blev ett viktigt branschskifte
någon gång i mitten på 70-talet.

Gunnar Hesse: Kan du vidareutveckla hur ni hanterade det?

Anders Skarin: Jo, det kan jag utveckla hur mycket som helst, för det var jag som var
ansvarig. Alltså, Lars kom in och sa ”Kan inte du ta hand om minidatorsidan? Kan du
inte gå en kurs på HP121?” Jag kände ”Usch, teknik.” Jag var inte så intresserad. Då börja-
de vi titta lite grann på hur marknaden hade utvecklats, och vilka som hade köpt minida-
torer. Så började vi se att de flesta hade köpt via en hårdvaruleverantör, och hade man
inte kontakt med den hårdvaruleverantören kom man aldrig in som konsult, hur dålig
installationen är var. Så då började vi att sälja oss till hårdvaruleverantörerna, som part-
ner. Ibland byggde man på att det fanns standardsystem – HP hade nåt för material- och
produktionsstyrning, MM3000 och PM3000122 tror jag de hette – och så kunde man byg-
ga runt det, men väldigt många gånger byggde vi skräddarsytt. Bokningssystem för Birka
Line eller Ålandslinjen som det hette, och många gånger så kom det ju en kravspec. Den
var väldigt bra. Då stod det vid ett tillfälle på en A4 ”Vi har två båtar, det är Prinsessan
och Baronessan” och så stod det lite grann och så där. ”Vad kostar det?” stod det sedan.
Och vi offererade en förstudie och så blev det ett bokningssystem och en kund för tio år
framåt.

Men vi sålde oss väldigt mycket tillsammans med hårdvaruleverantörerna. John Matts-
son var det nån som nämnde, det var en väldigt viktig kund som vi hade under många år,
samtidigt med SIAB123, också en sån här väldigt viktig kund.

Kaj Green: Dem hade vi också för länge sedan.

Anders Skarin: Ja, det var länge sedan.

Gunnar Hesse: Okej, mera Anders, eller?

Anders Skarin: Ja, det är nog bra.

Gunnar Hesse: Då passar jag över till Thord och er utveckling på det här.

Thord Wilkne: Det viktigaste för oss var att vi hade bestämt oss för att växa. Vi gjorde
treårsplaner utav det enkla skälet att utvecklingen var så pass snabb att om man försökte

120 Turnkey, begrepp för nyckelfärdiga leveranser av fungerande system inklusive hårdvara. Begreppet lan-
serades i samband med minidatorernas intåg när kunderna var användarna och inte dataavdelningarna.
Programator lyckades tämligen väl inom inom detta område. Se även not 152.
121 HP, Hewlett-Packard Company, amerikanskt dator- och IT-företag grundat 1939 i Palo Alto, CA av
William Hewlett och David Packard. HP klev in på datormarknanden 1966 med minidatorserien HP
2100/HP 1000. Under 1970-talet blev HP en av de ledande minidatorleverantörerna och på 1980-talet var
företaget framgångsrikt på marknaden för skrivare och persondatorer. HP förvärvade Tandem 1997 och
Compaq 2002 och blev därmed världens största datortillverkare.
122 PM 3000, Production Management 3000, standardsystem för produktionsstyrning.
123 SIAB, Svenska Industribyggen AB, byggföretag grundat 1944 som fusionerades med NCC 1997.
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göra det alltför ofta höll man bara på med planering. Men vart tredje år funderade vi på
varför vi existerade. Grunden var att vi skulle fördubbla oss i en treårsplan, och det levde
WM-data efter, från -75 till år 2000. Det var väl det ena.

Det andra är hur snabbt du kan växa? Då är ju problemet företagskultur i såna här ty-
per av bolag. För det som i hög grad var vår attraktionskraft, tror jag, under 70-talet var
att här fick personer som var någon form av tärande, besvärliga typer i ett företag från
någon servicesektor som ingen var nöjd med, plötsligt blev de närande. Det blev fokus
på dem. Vi skapade en kultur för människor som var tekniskt intresserade och som var i
åldern tjugofem till trettiofem. WM-data blev rätt kända för den formen, att driva den här
företagskulturen, det var alltså medvetet. Men det tar tre år för mig att påverka dig så
pass mycket, även om du tror på vad jag säger, att du är kapabel att föra det här vidare.
Alltså kan man inte växa alltför snabbt om man vill behålla en företagskultur.

Förutom det här med väx hade WM-data det väldigt enkelt: lönsamhet skapar frihet.
Vi hade ingen rik morsa och vi har alltid tjänat pengar. Det är ett helt mirakel att förstå
att man kunde förlora pengar i den här branschen före år 2000. Vi har alltid gjort mellan
tio och tjugo procent EBT124. Allt annat är att man har andra intressen än att tjäna peng-
ar, eller så att säga ha en bra kultur.

Ja, var skulle vi då växa? Eftersom vi var mer av handelsmän tittade vi på var det
fanns olika öppningar. Något som var lite udda var att vi gjorde väldigt mycket åt offent-
lig förvaltning, åt Statskonsult, åt Statskontoret, åt RRV. De facto stod ju Sträng för en
stor del av den utveckling som fanns i IT-branschen under 70-talet. Det var de stora, gi-
gantiska statliga systemen som man trodde skulle kosta hundra men i realiteten kostade
fyrahundra och blev fyra år senare än vad man hade sagt. Det här levde vi gott på egent-
ligen allihop. Den andra udda sektorn som vi valde var konvertering. Vi konverterade rätt
mycket, först till Datasaab, sedan från Datasaab till Univac och sedan från Univac till
IBM. Där fick vi också vara ifred med rätt bra möjligheter att växa.

Det tredje var att eftersom vi begrep ännu mindre än vad Lars Irstad gjorde av det här
med teknik och att försöka strukturera hela dataprogrammeringen, så satsade vi på stan-
dardsystem. Eller någon form av bassystem, som man sedan då kunde anpassa. Det var
för att inte uppfinna hjulet varje gång och – det andra som var oerhört viktigt – att vi
band kunden till oss. Fram till -85 är jag beredd att säga att den enda linje, inom citations-
tecken som vi träffade och hade bra kontakt med var ekonomichefen, för under honom
regerade ju datachefen, så det var ingen riktig linje. Men det är ingen tillfällighet att vi fick
den här typen av standardsystem i Sverige. Vi gjorde den första generationen standardsy-
stem mellan -75 och -78–79, men sedan upptäckte vi väldigt tidigt att marknaden var all-
deles för liten i landet för att försöka göra det en gång till, så vi tog in en amerikansk pro-
dukt och så köpte vi upp allt det här andra och strukturerade och tjänade väldigt bra med
pengar, kan man säga. Så vi skilde oss lite från övriga metoder, men grunden var att vi
ville växa.

-75 började vi med styrelse och skaffade regionkontor. Vi gick in -77 i Norge, -78 i
Danmark, programprodukter tillkom -81, Finland -83. Allt det här var organiskt fram till,
ska vi säga -83. Då uppträdde något nytt i branschen, för då kom ju en OTC-notering125

av Enator. Fram till dess hade en konsult inte haft något värde över huvud taget på kapi-
talmarknaden. WM-data hade ju klarat sig väldigt bra för vi hade två ägare. De bolag som
gick bra var ju de som hade nån ägare som kunde bestämma var skåpet skulle stå. De
som var lite mer demokratiskt ägda hade knepigare problem ända till de kunde bli note-
rade. Då kom ju en ny sits. Enator gick ut först tror jag, eller var det Programator?

124 EBT, Earnings before tax, mått på ett företags vinst före skatt.
125 OTC, Stockholmsbörsens noteringslista för mindre och medelstora bolag som bildades i början av
1980-talet och slogs år 2000 ihop med O-listan till en lista under namnet O-listan.
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Hans G. Wahlberg: Ja, vi gick ut först.

Thord Wilkne: Ni gick ut först?

Hans G. Wahlberg: Vi var nummer två på OTC-marknaden tror jag.

Thord Wilkne: Och då uppstod en ny situation och vi var tvungna att hänga på utav två
skäl, dels för att medarbetarna skulle kunna bli ägare, dels för att vi ville bli kända utanför
IT-, dataavdelningarna. Då var det som ni vet de här skatteproblemen: när kan medarbe-
taren gå in utan att bli upptaxerad? Så vi fick sälja ut i december -83 och gick ut i maj -85
för att klara två årsskiften. Och det är rätt intressant att titta på det här i ett längre per-
spektiv för att se hur kan man växa sedan. -85, ska ni veta, hade WM-data en omsättning
på hundrafemtio miljoner, EBT trettien, ett börsvärde på hundrafemtifem miljoner och
ett p/e-tal126 tal på sju. -90 omsatte vi ungefär en miljard, hade ett EBT på nittionio, ett
börsvärde på trehundrafemtiofem och p/e fem. Det var ju strax efter det här som det
sedan började hända saker och vi ökade egentligen tillväxten efter -87, för det var först då
vi började göra förvärv. Sedan -89 gick vi in i Programators modell och gick ihop med
kunderna.

Gunnar Hesse: Hade ni börjat bolagisera även inom Sverige, eller var Sverige ett …

Thord Wilkne: Sverige var ett enda fram till … jo, vi gjorde nog Programprodukter åttio
… nej, det var först -85 som vi bolagiserade i Sverige. Vi skulle notera och då lyfte vi ut
Programprodukter. Vi gjorde också precis samma aktivitet som Programator på minida-
torsidan, men jag måste bara konstatera att vi inte var så framgångsrika. Vi förlorade rätt
mycket pengar på de här fastprisuppdragen.

Anders Skarin: Och vi var väldigt lönsamma!

Thord Wilkne: Ni var lönsamma där ja. Just det. Där kan man se att det är viktigt att om
man driver saker professionellt så kan man tjäna pengar. Vi kunde tjäna pengar på pro-
gramprodukter men vi lyckades inte på minidatorsidan.

Gunnar Hesse: Vad var huvudanledningen till det, är det nånting du vill avslöja?

Thord Wilkne: Njaaa … okunskap, oskicklighet. Vi hade för lite erfarenhet …

Gunnar Hesse: Var det okunskap att bedöma projekten eller var det även det juridiska,
att avtalen såg ut …

Leif Nobel: Rubbet.

Thord Wilkne: Ja det var egentligen alltihop, en kultur du vet, att gå från löpande till
fast. En person som inte begrep vad de köpte, och nån som inte begrep vad de sålde och
så hårdvaruleverantörer med och hela det här då …

[Skratt och mummel]

Thord Wilkne: Ja, det var ju lite så i början

126 p/e, price/earnings ratio, kvoten av ett företags marknadsvärde och vinst för ett givet år, ett av de vanli-
gaste nyckeltalen för värdering av företag.
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Anders Skarin: Ja, ja, ja, visst var det så.

Thord Wilkne: Och jag tror inte vi var tillräckligt uthålliga, för vi botaniserade med Sin-
ger och Datasaab och Wang och några till. Det är väl så att alla har vi gjort våra misslyck-
anden av olika slag?

Lars Irstad: Ja, ja.

Thord Wilkne: Ja, jag tänkte nästan stanna där, för sedan kommer ju …

Gunnar Hesse: Det är möjligt att du var inne på det, men kompetensförsörjning: hade
ni nåt traineeprogram eller liknande?

Thord Wilkne: Ja, vi gjorde alltihop det där. Vi tog folk från universitet och körde dem i
utbildning och det fanns ju ett rätt bra reglerat system. Man tog in dem på en viss löneni-
vå och så fick de löneförhöjning var sjätte månad i, tror jag, två och ett halvt år. Fick de
inte det var det en indikation på att de skulle göra något annat och då löstes allt det där
självmant. Det är naturligtvis enklast att ta in människor från universitetet. De två första
åren kan man väldigt lätt påverka en person och prägla deras tankesätt. Om man däremot
har jobbat en lång tid i en annan struktur, då är det ett annat problem. Till exempel när
man tar över dataavdelningar. Då uppstår ju nån form av nytt sätt att hantera de här frå-
gorna.

Lars Irstad: Så sant, så sant.

Anders Skarin: Det är en helt annan utmaning.

Gunnar Hesse: Metoder har vi pratat om också.

Thord Wilkne: Jag menar, vi tittade på Jackson127 och så … Vi uppfann inga egna och vi
hade inte en egen programmeringshandbok, utan vi satsade alla de här pengarna på ut-
veckling av standardsystemen inom ekonomiområdet. Det var vårt alternativ till att göra
egen metodutveckling. Så Jackson, alltså IDKs128 var ju den som vi väl mest associerade
oss med.

Gunnar Hesse: Structured Programming, ja. Teknikförändringar pratade vi lite om.

Thord Wilkne: Ja, jag håller med det Anders och Lars säger. Det är inget större problem
förutsatt att du jobbar med mer än en teknik. Det är klart att alla såna här teknikområden
når sina peakar, och vi hade många sådana under 70- och 80-talet. Tänk när man skulle
vara databaskille på Unisys, va. De var oerhört eftertraktade ett tag, men sedan var de
commodity. Vi har alla haft civilingenjörer i början på 80-talet som gick och utbildade
folk i PC, sedan upptäckte man att det var inget bra. Och så vidare. Det går i sådana vå-
gor.

127 Eg. Jackson Structured Programming, JSP, en metod för att strukturera datorprogram som utvecklades
på 1970-talet av Michael A. Jackson. Metoden går i korthet ut på att ett programs struktur ska spegla struk-
turen hos de data som programmet hanterar.
128 Eg. IDK Datakonsulter, konsultföretag som bildades på 1970-talet i Göteborg, börsnoterades i början
av 1980-talet, förvärvades av Frontec i början av 1980-talet och är sedan 2003 en del av Acando.
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Lars Irstad: Men man blir inte överrumplad av tekniken om man är uppmärksam. Om
man ständigt för samtal med teknikerna och lyssnar på dem och knådar dem och tittar på
vad företag gör så blir man inte överraskad. Däremot kan det vara svårt att få folk som
blir spetsar på det – det är en annan fråga – men man blir inte överrumplad. Det är inte
plötsligt en teknik som slår undan benen för en. Det är många som tror att branschen var
så snabb, men det var den ju inte på nåt sätt.

Thord Wilkne: Sedan är det också så att man ska komma ihåg att när man tittar på af-
färspress inom datasidan eller teknikpress eller vad du vill, så skriver de om de här tio
procenten fantastiska saker som ska hända, som ingen köper men alla pratar om, och så
skriver de om de här tio procenten som det gick åt skogen med. Bägge de här är totalt
ointressanta, alltså pengarna ligger ju här i mitten. Det är här volymen finns. Och just den
här teknikfixeringen … I själva verket har du har rätt lång tid på dig. Tricket är att veta
när tio procent blir åttio, och sitter du då på tjugofem dataavdelningar i Sverige så vet du
att ”Nu kommer det här i stor skala eller inte” och då hinner du liksom lina upp dig. Men
du får ju inte tro på det som man pratar om! Där är det oftast ingen volym. Ännu.

Gunnar Hesse: Var det ert strukturerade sätt att lyssna på marknaden kan man säga?

Thord Wilkne: Ja! Ja, det var det. Och vi lyssnade alltså på kunderna. Leverantörerna är
ju inget att lyssna på ur den synvinkeln. Det är ju frågan om ”När finns marknaden?” och
där tror jag att det är rätt lätt att se att de konsultbolag som har vuxit är de som mera har
funderat på ”Var finns marknaden?”. Inte ”Vilken grej ska vi erövra världen med?” Eller
metod eller så.

Lars Irstad: Det finns en gammal bra historia, tycker jag. De skulle göra ett gentekniskt
laboratorium på Kungsholmen och då vart det jätteproblem med alla damer i Arafatsjal
som trodde att det skulle komma en massa monster ur den här jävla gentekniska grejen.
Och på sista mötet reser sig en dam upp och skrek: ”Kan ni, herr direktör, framställa tio
identiska Hitler i ert laboratorium?” Då reste han sig upp lite trött och sa ”Ja det kan vi,
men frågan är: ’Finns det någon marknad för det?’”

Alla: [Skratt]

Gunnar Hesse: Ja, det var en bra summering. Tack Thord. Då ber jag Göran att utveck-
la vad som hände på Modulföretagen under den här tidsperioden.

Göran Garvner: -75 fick vi överge idén med moduler och blev ett traditionellt konsult-
företag.

Gunnar Hesse: Du kanske sa det före pausen men jag glömmer – vad var det som drev
er till det beslutet?

Göran Garvner: Jo: fängelsestraff!

Gunnar Hesse: Ja, det var fängelse, det var det ja …

Göran Garvner: Det var alltså olagligt att sälja konsulttjänster på det sättet, så vi tvinga-
de till att börja anställa folk. Och det gjorde vi genom att först anställa ett par professio-
nella säljare. Skarin sade att man inte hade säljare i vanlig bemärkelse, men vi valde den
metoden och den första professionella säljaren förutom mig själv och Jerry Lundqvist var
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John Wattin129 som vi anställde -76. Samtidigt som vi svängde köpte vi ett litet hårdvaru-
företag, så det kan hända att vi var först på att börja sälja hårdvara, jag vet inte? -75 köpte
vi ett litet företag som hett ICS, Integrated Computer Systems130, som importerade fram-
för allt bandstationer ifrån USA. De såldes i konkurrens med IBMs bandstationer som
kostade en miljon styck ungefär. Det här företaget drevs inte av Jerry och mig utan av
personerna som ingick i företaget. -75 kom alltså John Wattin in och då gasade vi på och
anställde folk i större mängder. Anders Nohrborg131 kom nåt år senare, och då var det vi
fyra som drev företaget. Anders Nohrborg kanske ni känner till, han startade IMS Data -
84. John Wattin blev VD för Modulföretagen men hoppade av -77 och startade Enator
tillsammans med Christer Jacobsson132, Hasse Larsson och han längst ner där, vad han nu
heter.

Gunnar Hesse: John var inbjuden hit, men han kunde inte nu på eftermiddagen.

Göran Garvner: Han kom från Datema och hade visat framfötterna där. Jag själv då? I
det här läget fram mot -76, -77 började jag att ägna mig mer och mer åt hårdvaran och
upptäckte det här med att importera moderna datorer från utlandet och det blev ju en
helvetes fart på den businessen då. Så jag hamnade i stort sett helt utanför den traditio-
nella konsultbranschen framåt -78, -79. Från den tidpunkten var jag bara styrelsemedlem
i Modulföretagen och ägnade ganska lite tid åt den verksamheten. Jerry Lundqvist och
Anders Nohrborg tog över skutan helt och hållet.

När det gäller utbildning och sånt har jag inga åsikter. Vi skötte oss ungefär som andra
när det gällde att se till att kompetensen var på hög nivå och sånt där. Men vi fortsatte att
anställa så kallad expertis. Ungdomar ifrån universitetet, den idén kom vi aldrig på, utan
det var färdiga sådana som hade jobbat i rätt många år.

Men jag kan också berätta om en riktig dundermina vi gick på 1978 – det kan vara ro-
ligt att höra hur man gör dåliga affärer. Anders Nohrborg kom från IBM och hade gjort
karriär och kom just hem ifrån USA och satt väl i ledningen på något sätt. Det gick jätte-
bra för honom, men på något sätt ville han börja hos oss då. Han kände många på IBM
och det renderade att vi blev tillfrågade att bygga en mjukvara åt deras nya bärbara dator.
Jag minns inte vad den hette, men den skulle i alla fall säljas i femtiotusen exemplar och
då behövde de mjukvara. De behövde ekonomiredovisning och sånt där, till den här da-
torn, i det här språket. Så vi gick in i ett fett, fint avtal med IBM. Naturligtvis skulle vi
inte få några pengar förrän de började sälja, så vi slängde väl in kanske några miljoner –
för att inte räkna utebliven konsultintäkt om vi hade sålt personalen som konsulter, så det
var ännu större pengar. Det gick bra med mjukvaran och -79 någon gång skulle de börja
sälja. Och femtiotusen sålde de inte. De sålde femtio stycken. Så vi satt där med rubbet
utvecklat och klart, och när vi sa till IBM att ”Ni har ju fan lurat skjortan av oss. Ni sa
femtiotusen stycken” tyckte de att ”Skyll er själva när ni går på såna här minor”. Då var
vi riktigt, riktigt sura. Den här produkten togs senare hand om utav ett dotterbolag vi
hade i Uppsala som hette Fyrisdata på 70-talet, sedan hette det Modulföretagen. Han
som då var chef där, Zetterlund, vidareutvecklade det här och det blev sedermera Mic-

129 John Wattin, f. 1947, diplomerad ekonom 1971, säljare Datema 1971–75, VD Modulföretagen 1975–77,
grundade Enator 1977 och därefter länge verksam inom Enator/Pronator-sfären.
130 ICS, Integrated Computer Systems, importör av datautrustning som köptes av Modulföretagen 1975,
började sälja begagnade IBM stordatorer runt 1976 och växte genom leasingverksamhet under 1980-talet.
ICS gick i konkurs 1988.
131 Anders Nohrborg, f. 1942, säljare som kom från IBM till Modulföretagen och blev VD 1977–83 och
därefter startade IMS Data där han var VD länge.
132 Christer Jacobsson, f. 1944, en av Enators grundare., pol.mag. 1969, Svenska Unilever 1969–72, försälja-
re Datema AB 1972–74, Dagligvaruleverantörernas Förbund 1974–77, Enator AB 1977–85, VD Pronator
1985–91, VD Connecta AB från 1991.
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romore133. Det såldes i stora mängder och i slutet på 80-talet hade man tretusen kunder.
Och det finns fortfarande företag som kör Micromore, som är så att säga reliken från den
här tiden. Nå, vi gjorde bra affärer också givetvis, men den här affären sved riktigt, riktigt
illa.

Gunnar Hesse: Förutom det här, vad var era största utmaningar och hinder för tillväxt?

Göran Garvner: Ja, jag tycker inte … Jag satt och tänkte på det här: hinder för tillväxt,
jag såg ingenting sånt. Utan det var bara rakt fram, rakt upp ungefär. Det var tillväxt hela
vägen. Jag kan inte minnas att vi hade några större problem. Det är klart att det var trå-
kigt att bli av med John Wattin, så det var ju ett hinder, men skadan var inte större än att
vi kunde köra vidare ändå. Han tog ju bara med sig några stycken och startade Enator, så
vi fick behålla merparten av personalen.

Gunnar Hesse: Alright, tack Göran. Ska vi gå över till Leif och utvecklingen på Data
Logic.

Leif Nobel: Ja, i mitt fall var det första att få ordning på den interna strukturen, så under
ett år böts samtliga regionchefer, som de kallades för, ut. Det gjorde att det kom in lite
nytt, friskt blod i organisationen.

Gunnar Hesse: Och var är vi då?

Leif Nobel: -79-80, något sådant. De här nya människorna och jag, vi funderade på var
man tjänar mest pengar och vilka kunder man ska ha. Vi konstaterade att på den tiden
var oljeindustrin, bank, försäkring och datorindustrin själva de som tjänade bäst, så vi
tyckte att dem ska vi försöka sy in, vilket vi också gjorde till stor del. Vi tittade också på
minidatorsidan som alla har vart inne på med mer eller mindre lyckade resultat, och jag
kunde konstatera efter några smällar att det där ska vi hålla oss jävligt långt ifrån. Det var
alldeles för stor risk och har man inte softvaran, alltså applikationsprogramvaran, samti-
digt som man har hårdvaran under kontroll och kan hårdvaran, då ska man inte syssla
med det där.

Gunnar Hesse: Var risken brist på kompabilitet, att grejerna inte funkade ihop?

Leif Nobel: Ja, plus att jag har varit med om så många gånger när jag har förhandlat att
svarstiderna blev fel och så frågar man om volymerna och då visar det sig att det är hund-
ra gånger mer än vad det skulle vara. Där har du problemet och vems är felet? Sist och
slutligen har du en förbannad leverantör och en mycket olycklig kund. Och det är inget
bra. Så vi försökte faktiskt undvika det här och ingen fick lämna några offerter någon-
stans med mindre än att de var skrivna av vår jurist. Det var inte en fråga om att det var
förbud att ta det, men det var absolut förbud att ta det om det var på fel villkor.

Sedan tittade vi naturligtvis också på kompletterande tjänster. Jag menar, har man sy-
stemutveckling och programmering som huvudtjänst och lite projektutveckling och så-
dant som hänger nära samman, så funderar man ju på: hur ska man bli lite mer intressan-
ta än alla andra som har samma tjänster. Vi tittade på metodutveckling och hade nånting
som hette logikmetoden – som jag tror finns än idag – som vi satsade mycket pengar på
och som var en bra dörröppnare. Jag tror aldrig vi tjänade några riktiga pengar på den,
men det var en bra dörröppnare.

133 MicroMore, affärssystem utvecklat och lanserat 1984 av Fyrisdata i Uppsala som sedermera tog över
namnet Modulföretagen.
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Vi tittade också på utbildning, både för internt bruk och för våra kunder. Vi var inte i
den lyckliga belägenheten att vi kunde ta in folk direkt från högskolor, utan eftersom det
här var ett personalägt företag hade personalen bestämt att man skulle ha minst tre års
erfarenhet för att överhuvudtaget kunna få anställning.

Gunnar Hesse: Vad var skälet till det?

Leif Nobel: Ja, det var väl det att man tyckte att man hade sett så många blåbär ute. Man
kunde inte se att de var mer formbara eller att de var billigare, ingenting sånt, inga förde-
lar. Det här var helt konsultstyrt. Jag försökte bryta den här isen genom att plocka in någ-
ra stycken vid sidan om och det lyckades bra, men jag lyckades aldrig bryta isen helt. Så
det bestod en restriktion i vad vi kunde anställa, beroende på interna skäl, inte av mark-
nadsskäl, inte beroende på oss som sålde. Det var mera kulturen som sådan som styrde
det.

När vi tittade på utbildning hade vi ett ganska avancerat internutbildningsprogram,
och då låg det ganska nära till hands att titta externt och då hittade vi ett företag som het-
te Monitor134 som undervisade i IBM-teknik, stordatateknik primärt. De var faktiskt stör-
re än IBMs egen dataskola. Det var ett riktigt lyckat förvärv, men det gav ändå inte riktigt
spin-off på andra grejor. Om man har något sånt där som ändå är sidoverksamhet vill
man gärna att det ska stödja huvudverksamheten. Det gjorde det inte riktigt.

Vi tittade även på finansiering, som Lars Irstad redan har varit inne på. Vi hade nå-
gonting som hette Data Logic Leasing – jag vet någon som hade mycket större åtaganden
där! – också av samma skäl egentligen, att hitta en bra placering av cash. Vi var intresse-
rade av att finansiera mjukvara primärt, inte hårdvara. Det fanns ju andra som kunde
göra.

Gunnar Hesse: Vad var skälet till att ni hade eget då, istället för att …

Leif Nobel: Ja, tjäna pengar!

Anders Skarin: Tillväxt!

Gunnar Hesse: Jo, jag förstår…

Leif Nobel: Vi ville ju tjäna pengar!

Gunnar Hesse: Men var det så pass strategiskt viktigt alltså? Uppenbarligen.

Leif Nobel: Nej, det var inte så strategiskt viktigt, för det försvann ju så småningom.
Det var inte strategiskt viktigt, men så länge man hade en jättekassa så var det i alla fall
något man kunde använda den till som hade en någorlunda bäring på den egna affären.

Vi startade också ett bolag som hette Tekno Logic.135 Vi såg ganska tidigt, apropå det
här med teknikskiften, att det var ett skift mot minidatorn men det fanns även en storda-
torsida som började röra på sig och bli distribuerad. IBM pratade väldigt mycket om dis-
tribuerade syst em och det var väl 4300-serien136 primärt. Där fanns det ingen som kunde

134 Monitor, helägt dotterbolag till Data Logic verksamt inom datautbildning främst inom stordatorområ-
det.
135 Techno Logic, dotterbolag till Data Logic specialiserat på operativsystem och datakommunikation med
drygt 100 anställda och hög lönsamhet.
136 IBM 4300, en serie medelstora datorer från IBM som var kompatibla med System 370 och såldes mellan
1979 och 1992.
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det här. Ingen från IBMs sida kunde följa med ut och kunderna kunde det definitivt inte.
Därmed öppnades det upp en marknad för systemprogrammering, att stötta upp installa-
tioner av lite mer komplicerade distribuerade system. Vi kom att bli nästan hundra pers
på den sidan och tjänade hemskt mycket pengar på det också.

Gunnar Hesse: Men det var alltså System/36 och 38?137

Leif Nobel: Nej, nej, absolut inte. Nej, nej, nej. 4300, det är CICS databas, komplicerade
operativsystem och så vidare.

Anders Skarin: Stordatorarkitektur

Leif Nobel: Kan du kalla det för, ja. Vårt hinder för expansion – förutom det faktum att
vi bara skulle anställa dem med tre års erfarenhet eller mer – låg nog i själva ägandet som
sådant. Här blev man alltså fullvärdig ägare efter fem år, och man hade då nöjet att välja
VD:n varje år.

Alla: [skratt]

Anders Skarin: Hur många gånger blev du vald?

Leif Nobel: Ja, jag blev vald alla år med överväldigande majoritet. Men ändå! Det kändes
ju lite underligt när man inte hade sitt riktiga mandat från styrelsen. Jag menar, om per-
sonalen säger att ”den jäveln vill vi inte ha” så är det ju ingen styrelse som i längden stöt-
tar dig i alla fall.

Gunnar Hesse: Så hur många ägare var det ungefär?

Leif Nobel: Trehundra-trehundrafemtio. Vilket också gjorde att alla lite större förvärv
var omöjliga. Då måste jag fråga trehundra anställda om lov och då hade det ju läckt till
tusen. Vi var också OTC-noterade. Jag tror att Enator var fjärde bolag och vi var sjätte
bolag ut på OTC-listan.

Gunnar Hesse: Vad drev er till det?

Leif Nobel: Ja, det var ju ägarstrukturen. Du måste ju ha en handel. Förr var det här inte
viktigt, för då tjänade inte det här bolaget några pengar. Då spelade det ingen roll, det var
som att betala till facket. Men sedan när de här ägarandelarna blev värda miljoner började
folk få fnatt och undra ”Vad ska vi göra?” Många trodde oss heller inte när vi sade att
”Det här är faktiskt värt nån miljon nu om du har betalt maxbelopp i fem år, det vill säga
om du är fullvärdig medlem.” De trodde inte på det, det var omöjligt. Och jag vet att när
vi åkte på rundresa för vår OTC-introduktion till olika kontor var det nästan lynchstäm-
ning på vissa håll, beroende på att de inte kunde förstå att det var så mycket värt.

Gunnar Hesse: Lars, hade du en kommentar?

137 IBM System/36 och 38, datorer i IBMs minidatorserie. S/38 lanserades 1978 och var en efterföljare till
S/34 men med ett helt nytt operativsystem, CPF, som hindrade bakåtkompatibilitet. S/38 hade 48-bits
adressering och ett nytt databasliknande datalagringssystem. S/38 såldes i 20000 exemplar under de första
fem åren och följdes av AS/400. S/36 lanserades 1983.
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Lars Irstad: Nej, jag bara säger att näst fosterlandskärlek och små brännvinsglas är per-
sonalägda företag det jävligaste som finns.

Alla: [Skratt]

Leif Nobel: Jag är benägen att hålla med. Hårt luttrad!
Det andra hindret för expansion som vi i alla fall såg och kände obehag för var av-

hoppsrisken, och det var nog kanske också ägarstrukturen, för där fanns det ju en peng
för att bilda eget. Det gjorde att man var lite skraj. Även om du hade en väldigt stark kul-
tur, du hade många kitt, du hade verkligen byggt ett starkt företag, så fanns det ändå en
möjlighet för nån att starta eget. Och det var dessutom väldigt drivna och bra säljare som
vi hade med i det här bolaget.

Gunnar Hesse: Ni hade säljare, alltså?

Leif Nobel: Vi hade säljare.

Gunnar Hesse: Ni kallade dem så också?

Leif Nobel: Det kallades väl ibland regionchef och ibland säljare och ibland hade vi
dubbla strukturer. Så det berodde lite grann på. Men vi hade säljare, ja.

Lars Irstad: Vad hände om det plötsligt blev päron av nån och man skulle avskeda ho-
nom som satt som ägare?

Leif Nobel: Ja, det var inte så stort problem i och med att vi hade så många ägare.

Lars Irstad: Men satt han kvar som ägare eller blev han av med ägardelen?

Leif Nobel: Han blev av med ägardelen, alltså före OTC.

Lars Irstad: Ja, ja.

Kaj Green: Man kunde väl inte sno aktierna från honom?

Leif Nobel: Efter OTC blev du tvungen att sälja in dina A-aktier till ett substansvärde.
Men även ett substansvärde var alltså en ganska bra peng.

Lars Irstad: Oh ja.

Leif Nobel: Före det var det ett annat problem för bolaget: om alla skulle lösa in sina
andelar till substansvärde hade det blivit jävligt lite kvar!

Lars Spångberg: Jag sitter lite grann mellan olika skolor när vi pratar om den här typen
av problem. När jag pratade om femårsplanen i mitt förra inlägg sa jag att jag skrev den i
början på 70-talet. Och vi ville inte bli stora, därför att vi upplevde att då tappade vi, eller
skulle komma att tappa, det sätt som jobben skulle göras på. Och det var alltså, får vi kal-
la det för företagsanpassad utveckling, företagsanpassad dataverksamhet, vi skulle stödja
affärsverksamheten etcetera. Av det skälet ville vi inte bli för stora, för vi ville se till att
folk skolades upp helt enkelt, hos oss i vårt sätt att jobba.
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Leif Nobel: Mmm. Men vi ville växa, vi ville bli stora. Men vi hade en nagel i ögat:
ägandet.

Lars Spångberg: Det här ledde till bland annat att vi fick det här programpaketet. Vad
var det för produkter som vi kunde se ur det här? Det var alltså vad jag kallar ren kon-
sultverksamhet, det vill säga att inte hyra ut bara folk, utan att verkligen ge råd när det
gällde utvecklingen. Och det ledde också till att vi uppfattades som specialister på eko-
nomistyrning, och därför kom det här ekonomistyrningssystemet EPOS …

Leif Nobel: Den typen av tjänster förbjöd jag mer eller mindre.

Lars Spångberg: Där hade vi då …

Leif Nobel: Ja, det var så dålig lönsamhet på det där och det bara störde övrig verksam-
het. Aldrig i livet att vi skulle syssla med sånt.

Lars Spångberg: Där fick vi alltså i storleksordning hundra användare i Norden. Gun-
nar, jag har lämnat en lista till Gustav på våra användare i det här sammanhanget. Det är
en ganska intressant lista om man tittar på typ av användare. Det var kommuner, det var
statsägda företag, det var lite utav varje. Vi anställde också i det sammanhanget en kille
som skulle vara säljare, så vi hade egentligen en säljare – han var med på det här semina-
riet vi hade häromsistens, om ekonomisystem. Men i övrigt hade vi folk som vi egentli-
gen handplockade. De var två typer. Den ena var, ja ska vi kalla dem för systemmän, det
är den enda beskrivning jag kan ge. Den andra var tekniker, programmerare.

När det gällde teknikskiftet i och med att de här smådatorerna kom, minidatorerna,
hur definierar man för övrigt en minidator? Ja, en man som försökte sig på en definition i
sammanhanget, sa att ”En stordator krävs det minst två man för att flytta. En minidator
kan du flytta med två händer. Och en PC kan du flytta nästan mellan två fingrar.” Men
när de här minidatorerna kom träffade jag ju på ett par stycken. Datapoint var en utav
leverantörerna, Texas Instruments var en annan, HP var en tredje.

Speciellt vad gäller HP så fick vi det här jobbet i Saudiarabien, där det gällde att utvär-
dera. De hade köpt en HP-dator och ville ha den för att planlägga hela sin verksamhet.
Och så frågar de: ”Går den här att använda?” Och hur svarar man på det när det hos HP
i Sverige inte finns några specialister på området. Hos HP i Amerika fanns det inte heller.
De hade i sin tur anlitat en underleverantör som hade byggt ett databassystem – jag
kommer inte ihåg vad det hette – så vi fick ta hit honom på alldeles speciella villkor och
han skulle genom de förutsättningar det där var frågan om. Det var alltså på det här sättet
som man, via bland annat det engelska bolaget, kunde skaffa kontakter.

När det gällde utvecklingen ordnade vi ofta internat.

Gunnar Hesse: Du menar teknikutvecklingen, eller?

Lars Spångberg: Nej, utvecklingen av ett system, alltså ett rent arbetsinternat där vi
skickade iväg ett gäng nånstans i en fyra-fem dar med ett mål, ”Det här ska ni prestera,
kom igen med nånting vettigt.” Via de kontakter vi hade med till exempel Vingresor
kunde vi få ganska förmånliga villkor när vi skickade iväg folk.

Gunnar Hesse: Okej. Där får jag avbryta för du fick bara ordet som en kommentar.
Leif, hade du något mer?
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Leif Nobel: Ja. Om man nu har en sådan här ägarstruktur är det ju frågan om vad man
prioriterar. I vårt fall kan jag ju lugnt säga att vi prioriterade naturligtvis tillväxt, men inte
till vilket pris som helst, utan det skulle vara lönsam tillväxt, gärna mer lönsam än den vi
redan hade. Så lönsamhet var det som vi prioriterade snarare än egentlig tillväxt, om man
nu ska sätta dem mot varann. Du får ju ingen riktigt bra swing om du inte har nån till-
växt. Och jag vet att folk frågade mig ”Vad omsätter ni?” ”Jag har ingen aning.” Men jag
visste vilken vinstprocent vi hade. På varje grej. Och det var det intressanta för vår del. Så
är det.

Gunnar Hesse: Okej. Lars?

Lars Spångberg: Får jag fortsätta med att säga att i och för sig var ju vinst väsentligt för
vår överlevnad, det var ju på vinsten som vi skulle kunna leva. Och vi blev alltså intres-
santa uppköpsobjekt. GE, till exempel, var ute och ville köpa oss, men jag fick inte med
mig personalen. ”Då sticker vi!” Och personalen var ju tillgången i det här sammanhang-
et. ”Alright.” Med den läxan i bakhuvudet bestämde jag mig för att nånting måste göras. -
82 sålde jag verksamheten till ett personalägt företag och det höll i två år, sedan försvann
det upp i nånting annat och hamnade så småningom hos WM-data. Jag håller med Lasse
Irstad här att det här med personalägda företag är bland det jävligaste som finns.

Gunnar Hesse: Ja, i alla fall på tredje plats. Tack Lars. Då, Hans, har turen kommit till
dig och Enator.

Hans G. Wahlberg:138 Enator bildades 1977 av John Wattin som hade en affärsidé: att
gå upp i värdekedjan. Hittills hade man ju oftast jobbat mot systemavdelningar, mot da-
taavdelningar, och det här var ett stundtals rätt stort problem som ju har berörts tidigare
här. Det var ena grundbulten i Enator. Det andra som vi raskt beslutade om var att inget
bolag inom Enator fick bli större än femtio personer – det var en idé vi hade – utan då
knoppades de av och blev egna bolag. Så här valde vi en annan väg än vad faktiskt alla
andra bolag gjorde på den tiden. Vi fick då en flora av bolag med VD:ar i. Ägandet där-
emot var koncentrerat. Vi var fyra stycken ägare och det tullades det inte på, så besluts-
ordningen var ganska enkel så till vida. Det vi sedan också jobbade med … ni var inne på
det här med säljare … Vi hade inga säljare utan det var VD:arna som var ute och sålde.
Och vi sålde, och det här pågick i många, många år till vi blev för stora helt enkelt. Men
den här modellen jobbade vi länge med.

Gunnar Hesse: Hur många bolag hade ni som mest? Cirka.

Hans G. Wahlberg: Jag skulle kunna tänka mig att vi hade en femton-tjugo bolag så där.

Gunnar Hesse: Okej.

Hans G. Wahlberg: Det var ena grundbulten. Någon nämnde tidigare att det fanns
massvis med projekt som gick åt skogen mer eller mindre hela tiden. Det var kostnads-
överdrag, det var tidsöverdrag och så vidare. Och dataavdelningarna satt press på före-
tagsledningarna. Företagsledningarna hade helt enkelt inte kunskap, så datachefen gick

138 Hans G. Wahlberg, f. 1942, civ.ing. KTH (Teleteknik), arbetade med utveckling av telestationsutrust-
ning på Ericsson Telefonlabb, flygtrafikledningssystem på Standard Radio och Telefon AB, utredning av ny
teknik för drift och onlinetillämpningar på Handelsbanken, projektansvarig för intelligenta terminalsystem
på Stansaab/Datasaab. Var med och grundade Enator och var verksam inom Enatorsfären bl.a. som vice
VD för Pronator och Mandator.
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upp och sa ”Nu behöver vi en ny IBM-maskin, och vi behöver så här mycket pengar för
att göra nästa projekt” och det var bara och skriva under checken och låta det gå. I och
med att vi kom in och började jobba med idén management och data var det första vi
gjorde att försöka komma och få sitta i knät med företagsledningarna och gå igenom ut-
ifrån en strategisk synvinkel: ”Vad är det egentligen man ska jobba med? Vad är bra för
företagets affärsidé om vi tittar på de hjälpmedel som vi kan plocka fram?” Det här förde
med sig i en hel del fall att vi fick konflikt med dataavdelningen och det levde vi med un-
der en ganska lång period. Och det var ju ganska förklarligt att vi fick den konflikten. Vi
hanterade det faktiskt ganska bra, men den fanns där.

Gunnar Hesse: Hur enkelt var det att få den där kontakten med företagsledningen? Var
man komfortabel med att ha den här diskussionen med er?

Hans G. Wahlberg: Ja, det var man, det var man. Jag tror att det var som Lars var inne
på tidigare, att vi så att säga blev kompisar med väldigt många av de här företagsledning-
arna, för de kände att vi kunde tillföra nånting som de hade jättesvårt att komma över
själva. Jag tror sitsen är likadan idag måste jag säga. Så det var inga stora problem faktiskt.
Det innebar också att vi sedan hade de här som kunder i många, många år. Det var aldrig
nån liten dagslända.

Ganska snabbt kom vi också underfund med att vi behövde en metod, en metod-
handbok. Jag kom ju från Datasaab och hade drivit rätt mycket stora projekt där Vi hade
börjat med PERT-modeller och vi hade kört allt möjligt och det slutade med att jag en-
gagerade BRA på den tiden. De hade ett gäng som var oerhört duktiga faktiskt när det
gällde metoder och projektledning. Så vi utvecklade en projekthandbok på Datasaab. De-
lar av de basidéerna tog jag med mig till Enator och de lever än idag. Och det vi gjorde
då var helt enkelt att vi utbildade alla nyanställda i den här metodiken. Kom du som ny-
anställd till Enator tog det max ett halvår, så fick man åka iväg på en veckas konferens
där vi mer eller mindre hjärntvättade alla i den här metoden. Alltifrån hur ska vi uppföra
oss, uppförandekoder, hur ska vi arbeta gentemot kunden, hur ser ett projekt ut, hur or-
ganiserar vi projekten gentemot kunden? Och det var förbjudet att gå in i ett projekt om
man inte kunde se att det följde vår modell. Då fick vi gå in och prata med kunden och
säga att ”Det här är skälet att vi vill ha den här modellen.” Det var viktigt att ha en styr-
grupp där kundens företagsledning satt med, för vi hade varit med om så många gånger
att styrgruppen inte var beslutsmässig. Från vår sida var den det, men inte från kundens
sida. Det var något som vi jobbade kontinuerligt med under hela de första, i alla fall, fem-
sex åren.

Vad är det mer att säga? Ja, vi var tidigt ute och byggde kitt. De anställda hos oss kän-
de sig verkligen som ”enatorer”. Vi fick en företagskultur som var grymt stark. Det be-
rodde dels givetvis på vårt engagemang för alla, men också på de här kurserna som kos-
tade oss mycket pengar men var värda varenda krona, upplevde vi. Vi insåg också på ett
tidigt stadium att vi ville bli stora. Hur blir man stor? Och hur får vi folk att komma och
jobba hos oss? Då startade vi vårt engelska bolag. När vi rekryterade människor sa vi att
”Det finns en möjlighet för dig att åka ner och jobba i England också.” Oj, det tyckte alla
var jätteballt. Det var ingen som ville göra det sedan, men det fanns alltså möjligheten
och det var den viktiga biten, det mentala.

Nästa steg, då kommer jag fram till vår börsintroduktion, och det var också ett steg i
det här. Det vill säga: Hur ska vi få större trovärdighet gentemot våra stora kunder? Hur
ska vi också kunna se till att de anställda ska få nån del utav vår framgång? Jag vet inte
om vi var nummer tre eller fyra när vi var ute på OTC -83, men vi var det första datafö-
retaget och det var oerhört lyckosamt då. Vi valde precis rätt tidpunkt. Det intressanta
var att sedan kring kaffebordet, när man var på kontoret, då läste plötsligt läste alla an-
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ställda börstidningarna. ”Hur går kursen idag, hur går kursen?” På sikt fick vi ett bekym-
mer med det här, och det var att vi fick, ska vi säga ett A- och ett B-lag. För de som hade
varit med och fått tilldelning när vi börsintroducerade oss satt ju där och kunde se hur
det växte, men de som kom in därefter hade ju inte det. Det här är ett litet varningsteck-
en. Det måste man tänka igenom så att det finns en metod för de nya som kommer in
också. Nu finns det ju optioner.

Gunnar Hesse: Får jag fråga just det: alla ni som introducerade, fanns det optionspro-
gram redan på den tiden?

Anders Skarin: Ja. Konvertibler hade vi.

Hans G. Wahlberg: Konvertibler hade vi också.

Leif Nobel: Säljoptioner.

Gunnar Hesse: Ni hade säljoptioner? Okej.

Anders Skarin: Det är inte lättare idag, det är snarare svårare tror jag.

Leif Nobel: Det är svårare idag än det var då. Det var ingen på bolagsstämman som het-
sade upp sig. Det fanns nån regel om att utspridningen inte fick vara mer än fem procent.
Det var nåt sånt där som aktiespararna hade.

Hans G. Wahlberg: Sedan valde vi en annan modell också, nämligen att aldrig gå in i
fastprisavtal. Det hade vi högst på dagordningen i alla år: aldrig ett fastprisuppdrag.

Lars Irstad: Fegis!

Alla: [Skratt]

Anders Skarin: Jamen, det är därför vi tjänade pengar på det där, för ingen annan våga-
de!

Hans G. Wahlberg: Nej, vi hade sett så mycket elände där så det blev det inte. Och det
var en viktig parameter i sättet att jobba.

Gunnar Hesse: Men var det inte många kunder som började kräva det?

Hans G. Wahlberg: Jo, men då hittade vi ju olika konstruktioner. Det var ju så att man
satte takpriser och man …

Anders Skarin: Det är ju den sämsta av alla världar. Då finns det ju ingen uppsida.

Hans G. Wahlberg: Ja. Det fanns ett antal varianter på det här, men kunderna förstod
faktiskt också. Det är ungefär som byggbranschen hade det då. Det enda du visste var att
de var tvungna att hugga i så att de kunde överleva. Om de inte klarade sin budget var
det enda du visste att om du skulle byta fönster sedan, eller vad det var i bygget, då kos-
tade det tio gånger mer än vad det var. Den argumentationen använde vi och det klarade
vi oss ganska bra på. Det var väl ett och annat projekt som vi tackade nej till helt enkelt.
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När det gäller teknikskifte kom mikrodatorerna upp just i den här brytningen ungefär
1980 och började plötsligen spela en stor roll. Vi tog tag i och öppnade den marknaden
och plötsligt fick vi helt andra typer av kunder. Vi kunde få Electrolux, som plötsligen
skulle ha mikrodatorer i sina vitvaror. Vi fick massor på produktionssidan. Robotsidan
skulle utvecklas med hjälp av mikrodatorer. Så det var nästa teknikskifte efter minidatorer
och det kom ju här vid -80 och bröt in.

Anders Skarin: Ja, det hade vi också.

Hans G. Wahlberg: Ja, ni var inne på samma linje som vi. Det var oerhört intressant
och en stor marknad. Och den använde vi också i vår marknadsföring, självklart.

När det sedan gällde att gå in och köpa andra bolag valde vi inte den modell som Pro-
gramator hade valt, utan bildade delägda bolag med några av våra stora kunder. Det för-
sta var SAS. Vi hade ju Janne Carlzon139 som vår styrelseordförande. Basidén var den att
SAS, och sedermera SE-banken och Malmö Stad, hade utvecklat oerhört mycket system
som var skräddarsydda för denna typ av verksamhet och då sa vi att ”Men varför kan
man inte sälja det här till andra, till era konkurrenter?” Och då sa SAS-data ifrån: ”Abso-
lut inte. Det här är ju strategiskt att vi sitter med det här”. Men då sa SAS-ledningen i
form av Janne Carlzon att ”Det är inte det de ska konkurrera med, utan kan vi tjäna
pengar på det här så ska vi göra det.” Och då startade vi tre eller fyra såna här samägda
bolag där vår uppgift var att sälja bassystemet. Sedan visste vi att det låg väldigt mycket
konsulting i det, för det skulle ju ändå anpassas efter den nya kunden. Det var vårt sätt att
gå in, vi gick aldrig in och köpte några dataföretag. Det gjorde ju Enator senare i och för
sig, men inte under den tiden vi var med.

Gunnar Hesse: Standardsystem, vad hade ni för syn på det? Pysslade ni med sånt?

Hans G. Wahlberg: Nej, inte alls, utan nittio procent av det vi gjorde var skräddarsytt
för våra kunder. Där valde vi också ett spår så att säga. Rätt eller fel, men det var den vä-
gen vi gick. Vi ville inte bli kopplade till leverantörer, det var vi oerhört noga med. För i
och med att vi jobbade med förstudier och jobbade så nära företagsledningarna var det
viktigt att kunna säga att vi var oberoende.

Gunnar Hesse: Och ni utvecklade inget eget själva heller?

Hans G. Wahlberg: Nej. Sedan kan man ju diskutera hur pass oberoende man är i en
konsultvärld, för det är ju ändå så att har du bra relationer med IBM eller HP, då när du
kommer till ett läge och ska rekommendera … Jag menar, nånstans är det människor.

Anders Skarin: Och det du känner till kan du rekommendera. Det du inte känner till är
svårare att rekommendera.

Hans G. Wahlberg: Ja. Så enkelt är det. Det var väl Enator.

Gunnar Hesse: Ja. Hade ni något samarbete med högskolor, universitet, den akademiska
världen alls?

139 Jan Carlzon, f. 1942, civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm) och företagsledare. Jan Carlzon var
VD för Vingresor och Linjeflyg på 1970-talet innan han 1981 blev VD och koncernchef för SAS, där han
stannade till 1993. Carlzon har gjort sig känd för nytänkande med fokus på kundorientering och en platt
organisation, tankar som bland annat gav upphov till boken Riv pyramiderna från 1985.



55

Hans G. Wahlberg: Nej, inte speciellt mycket.

Gunnar Hesse: Om vi ser på konkurrensen innan vi släpper in Kaj som ska prata om
Cap Gemini. Det är ju bara svenska bolag som ni representerar här. Hur var er syn på
IBM, Sperry, Digital och allt vad de hette? Var de konkurrenter över huvud taget?

Leif Nobel: De blev, men inte då. På den här tiden var IBM, åtminstone för Data Logics
del, en väldigt, väldigt tung liering. I positiv bemärkelse. Både som rekryteringsbas och
faktiskt som kund. Teknikmässigt låg vi väldigt nära, vilket gjorde att det var en väldigt
viktig partner.

Gunnar Hesse: Och ni fick mycket affärer från dem kanske?

Leif Nobel: Nej, det fick vi inte.

Gunnar Hesse: Det fick ni inte?

Leif Nobel:? Nej.

Gunnar Hesse: Nehej. Gällde det samtliga?

Anders Skarin: Alltså, med kopplingen till minidatorer och annat blev det också större
implementationer. Tandem var ju en partner med vilken man gjorde gemensam försälj-
ning. Vi fick inte affären via dem, men vi sålde tillsammans med dem. Digital, HP och
Tandem var alla potentiella partners, absolut inte konkurrenter, och inte IBM heller.

Leif Nobel: IBM var ju lite mer …

Anders Skarin: Ja de hade ju standardsystem, men de var ju inte konkurrenter upplevde
jag alltså, de var partners.

Får jag bara kommentera på det där med minidatorer och annat. Det var nån som sa
att vi inte kunde skriva avtal. Jag tror det var en oerhört viktig del att kunna skriva avtal,
förstå avtal, driva projekt baserat på avtal, och då var det här en höglönsam affär. I slutet
på 70-talet vill jag påstå att det var vår lönsammaste affär och det berodde ju på att vi lär-
de oss hantera kund och driva projekt. Det var inte så att vi fick missnöjda kunder och
fick krama skiten ur dem, utan det var faktiskt så att vi lyckade leverera enligt någon sorts
avtalsmodell.

Men: hårdvaruleverantörerna var partners!

Gunnar Hesse: Okej. Ja, Lars?

Lars Irstad: Problematiken från början var ju att kunden var så svampig att han inte rik-
tigt visste vad han ville. Han ändrade sig etthundra gånger under utvecklingens gång, det
är ju det som är problemet. Det är därför jag menar att en konsistent metod, att utbilda
kunden i metod – vilket var en del i 50/50 konceptet – så att han kan uttrycka sina krav
på ett konsistent sätt mot de som ska utveckla, det är grunden för att kunna göra en lön-
sam, lyckosam utveckling. Och därför förändrades naturligt både debiteringssätt och sätt
att jobba mot kunden allt eftersom kunderna vart mer och mer kunniga, delvis uppfost-
rade av konsulterna, det vill jag påstå, för de gick på många smällar. Det vart jättedyrt,
och det tog de till sig: ”Hur fan ska vi göra?” Därför menar jag att avtalet, själva den juri-
diska texten är en sak, men det som ett bra avtal verkligen ska göra är att ta fram och hit-



56

ta de parametrar som styr utvecklingen och utvecklingskostnaderna. Sedan har man en
juridisk text, men det är lite utfyllnad nästan.

Anders Skarin: Och projektledare och affärsansvariga måste förstå det avtal man har
skrivit och kunna leva i det, det är ju en nyckelfråga. Det är ju inte juristen som ska leva i
avtalet, det är de som driver uppdragen som ska leva i det.

Gunnar Hesse: Nja, juristen ska förhoppningsvis aldrig komma in.

Anders Skarin: Jamen alltså precis!

Leif Nobel: Jag har aldrig träffat på så dåliga projektledare i hela mitt liv, som jag hittat
just i databranschen. De var något grymt okunniga. Alltså …

Gunnar Hesse: Ur vilket perspektiv?

Leif Nobel: Alltså, de kan ingenting, de tittar inte på avtalet, de säger ja och amen till
kunden, de ställer inga krav. Alltså det är … Usch! Gräsligt dåliga!

Hans G. Wahlberg: Synd att du inte köpte projektledare från oss!

Leif Nobel: Jag är övertygad om att kan man det här och gör saker rätt så tjänar man
pengar, precis som Anders säger.

Per Olof Persson: Det kan vara överraskande också när det gäller samarbete med leve-
rantörer. Honeywell-Bull tog kontakt med oss någon gång -71 eller -72 och ville att vi
skulle vara med på en offert de lämnat för TIDAS-systemet140 till Vattenfall. Alltså, på
initiativ utav leverantören, eftersom vi då ansågs vara ganska stora ville de ha med oss i
offerten.

Gunnar Hesse: Javisst, ni hade ett visst inflytande också kanske?

Per Olof Persson: Ja just det, precis.

Gunnar Hesse: … för att få affären …

Anders Skarin: Det är lättare att vinna då ja.

Hans G Wahlberg: Det var inte Sydkraft.

Gunnar Hesse: Man väljer sina partners! Lars Spångberg.

Lars Spångberg: Ett fel som jag upplevde att man ofta gjorde när det gällde avtal och
strukturen på det projekt som man skulle driva, det var att man hade orealistiska deletap-
per. Man hade inte förmågan att sätta upp deletapper där man kunde se att ”Okej, nu kan
vi gå vidare.” Och en förmåga att alltså strukturera slutproblemet i delproblemet var väl-
digt avgörande för att man skulle lyckas.

140 TIDAS, Total Integrerat Data System för produktionsplanering, nätövervakning och beräkning & analys
av elnätet som utvecklades av Vattenfall och driftsattes 7 februari 1977.
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Leif Nobel: Det ligger alltså inte i kulturen för löpande räkning för en projektledare.
Däremot om man kör det här som en business måste du följa upp ungefär som byggpro-
jektledare, elaka jävlar som verkligen ser till att avtalen följs.

Gunnar Hesse: Som äger resultaträkningen.

Anders Skarin: Och som ställer krav på kundens leverans in i det här. Jag menar, det är
ju en bilateral relation man ska bygga, och får man inte det att funka går det ju åt helvete.

Gunnar Hesse: Alright! Ska vi titta på ett utländskt företags syn på konsultbranschen i
Sverige?

Kaj Green: Får jag börja med BRA?

Gunnar Hesse: Ja, just det, vi kanske ska …

Kaj Green: Jag ska vara elak mot Leif och säga så här. Ni sa att de där projektledarna är
så dåliga, ni klarar inte fast pris. Det är skillnaden på BRA, Bror Andersson, och er andra.
Det skulle Bo Sigfrid aldrig ha sagt. Och det sa inte jag heller de första åren jag var chef
för Cap Gemini. Det är mitt ansvar som VD att se till att vi får ett system i företaget,
tänk i företaget, att vi levererar det vi har åtagit oss. Det är skillnaden på BRA och resten,
och det var starten för Cap Gemini. Bara det. Inget annat. Bara det. Och det är ganska
mycket, men bara det. Vi var inte duktiga att göra affärer. Jag menar, er första affär i
Värmland tycker jag är ett genombrott i den här branschen. Det är verkligen ett genom-
brott, det är något helt nytt, va. Vi var långt efter, vi var inte alls på den planhalvan, inte
alls. Vi kunde inte, vi ville inte, vi bara beundrade er. Vi gjorde en enda sak, och det är att
kunna utveckla datasystem, i tid, så att de funkade, till budget. Och detta är unikt. Det var
unikt när jag började -66, det var unikt 1980, och det är unikt idag. I de bolag jag jobbar
idag, vad är deras största problem? ”Kaj, vi levererar för sent.” ”Fan, de jävlarna gör fel
kalkyler.” Det är ingen skillnad. Men det börjar med VD.

BRA var ett fantastiskt företag. Jag var borta ur branschen -76 till -79. -75 gick Cap
Gemini in och köpte tjugo procent av BRA, av samma skäl som Hans etablerade kontor i
London, med den enda skillnaden att de faktiskt ville kunna skicka ut konsulter. Det för-
sta skälet var nog att kunna säga att de var internationella, men det gjorde de faktiskt ock-
så! Det var en tre stycken i alla fall som fick jobba inom Cap Gemini i Paris och en av
dom var Lars-Olof Norell141, som några känner väl. Han var nere i fem år och lärde sig
både franska och företaget.

Och det gick bra i början. Sedan runt 1977 började det gå överstyr i BRA och det be-
rodde, tror jag, på rent personliga problem hos några i ledningen. Man köpte till exempel
ADB-konsult142, som några år tidigare var en av de största i branschen. Det är bara det att
när man tog över företaget sedan så var det två personer kvar. De var kvar när jag kom i
november -79 och det var en som skrev användarhandböcker med mycket dålig lönsam-
het och en som var på personalavdelningen. Det var det enda som var kvar. Då sa Cap
Gemini ungefär att ”antingen går vi ur eller så tar vi majoriteten” som var åttio procent,
och sedan blev det en clash där och folk började sluta. Och då fick jag börja i november -
79. Vid första intervjun med anställda som ska sluta var det sju stycken som skulle sluta
vid årsskiftet och de sade att ”Kaj, det här är för sent, det är åt helvete” ungefär ”och
fransmännen är ena elaka djävlar.” Men vi startade i december -79 och bestämde oss för

141 Lars-Olof Norell, f. 1948, IT-konsult som senare blev vice VD för Cap Gemini.
142 ADB-konsult AB, konsultföretag grundat på 1960-talet som 1973 var Sveriges fjärde största ADB-
konsultföretag med 40 anställda.
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att ”Ja, vi ska växa, och vi ska bara ha det här framför oss att leverera det vi säger i tid, till
rätt kostnad och med bättre kvalitet än resten och bara systemutveckling!” Sedan kom vi
förstås att utveckla det här, så att två år senare såg det olika ut, och sedan andra saker va.

Grunden var den här systemhandboken som vi sålde. Ni andra gjorde också några
stycken, va. Skillnaden var alltså att våra konsulter använde den och de kontrollerades,
eller stöttades. När vi sedan byggde bolaget de första åren – och vi svängde ganska snart
om bolaget och det gick bra uppåt – så var det egentligen ”konsulten, företaget, sälj”. Det
är en enkel business det här, det är bara att rekrytera och sälja sedan. Och hålla i projek-
ten. Det är inte mer än så. Ju mer du säljer, ju mer kan du rekrytera och tvärtom.

Tar vi då först rekryteringen: att anställa de som hade tre år eller längre erfarenhet var
jävligt svårt. Det klarade vi inte av, det var problem. Alltså gick vi in och anställde de som
hade den bästa personligheten ifrån framför allt universitet och högskolor. Framför allt
var det från de tekniska högskolorna och Handels, men också systemvetare. Framför allt
var det Teknis och Handels, alltså KTH, Handels i Stockholm, Linköping, Chalmers och
Handels i Göteborg, det var de främsta. Sedan kunde vi kanske klara tjugo procent som
hade annan bakgrund. Men vi hade ett djupt samarbete med Kerstin Pegert143 och Mer-
curi Urval144 som testade alla som sökte till oss, för vilken befattning som helst. Och du
skulle ha en profil som innebar till exempel att din analytiska förmåga skulle vara över
median hos akademiker. Du kan vara hur duktig du vill och inte klara det. Vi hade en
teknologidoktor som kom en gång, han låg under det och fick inte börja. Lite extremt,
men så var det. Och de ska ha en konsultprofil så att de kan utvecklas sedan.

Sedan skulle de på skolbänken och vi hade en introduktionsutbildning som vi tog
fram programmet för från december 1979 till maj 1980. Andra maj 1980 kom första kul-
len, tjugotre stycken. Vi hade alltså femtio anställda och vi anställde tjugotre stycken den
första maj 1980. De fick gå igenom tre eller fyra veckors utbildning först, tror jag, och
lära sig Structured Programming med Jackson, lära sig vår systemhandbok, lära sig hur
man skulle göra det hela, och lära sig COBOL. Det gör man på fyra veckor om man är
duktig. Och sedan ut i projekten. I och med att alla följde vårat sätt att jobba kunde vi få
in dem i kundens projekt. Kunden fick förstås nån form av fast pris, eller nån form av
prisförmån i början. Och det här var väldigt, väldigt duktiga personer som var väldigt
ambitiösa och drog till sig mer, så vi fick lättare att rekrytera den här typen.

Gunnar Hesse: Affärsidén var …

Kaj Green: Det var att säga ”Kom till det tuffa företaget”. Vi gick ut med annonser
först …

Gunnar Hesse: Ja, men jag menar ut mot marknaden, för de affärer som ni ville ha?

Kaj Green: Vi är dyra, vi ska vara tjugo procent dyrare än konkurrenterna – det var vi
inte alltid, men ofta var vi det – Vi kommer att garantera dig att det fungerar. Du väljer
inte konsult, du får ingen konsultprofil, det finns inte. Däremot säger vi vad vi ska göra
och väljer ut konsulterna till dig. Vill du inte ha konsulten, av vilket skäl du vill, så byter
vi förstås.

Gunnar Hesse: Och ni körde fast pris?

143 Kerstin Pegert, f. 1940, började som assistent på Mercuri Urval på 1960-talet och blev senare VD, stor-
ägare och styrelseordförande.
144 Mercuri Urval, konsultföretag grundat 1967 i Stockholm med inriktning på rekrytering.och kompetens-
försörjning.
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Kaj Green: Nej. Det var blandat. Det var mera löpande än fast, men med någon form av
budget. Men vi körde också fast pris, ja. De unga, så klart, kunde arbeta i uppdrag till fast
pris, det är riktigt, eller någon typ av prisreduktion. Men det här gav positiv effekt, för de
konsulter vi fick in tyckte det var himla kul och det blev ett gäng som hade ungefär sam-
ma bakgrund och det blev nästan som att fortsätta sina studier på var man nu kom ifrån.
Det var ett gäng väldigt duktiga personer. Bland annat hade vi Christer Fuglesangs kolle-
gor, så honom träffade man nån gång också. Så det var den typen av nivå på folket. Vil-
ket drog till sig att vi fick också ett namn på till exempel Handels och KTH i Stockholm.
Vi var i den här årliga undersökningen nummer tre under ett par år, dit de helst ville gå.

Gunnar Hesse: Och dina konkurrenter, det är det här gänget?

Kaj Green: Nej, nej, konkurrenterna var SAS, det var IBM och på den listan var hela
Sverige.

Gunnar Hesse: Nej, men jag menar ute på marknaden, alltså …

Kaj Green: Det här är mina konkurrenter ja. Ja. För tusan, visst var de det.

[Skratt]

Kaj Green: Men, så var det först. Alltså, företaget ska vara tufft. Cap Gemini var tuffare
än det lokala företaget. Du kan komma utomlands, och vill man få kontakt i projekt –
vilket var delvis sant men det skedde inte för alla konsulterna. Dina kollegor, de andra
konsulterna, de var lite granna samma åldersgrupp, samma bakgrund, så vi hade himla
kul. Alltifrån när vi hade vinprovning på kvällarna – det förekom inte utbildning på da-
garna på det här företaget, men på kvällar och helger. Sedan utvecklades det här förstås
till att vi också utvecklade en verksamhet som var betydligt mer användarinriktad och
probleminriktad. Vi tog också förstås in en del erfarna och då ändrade sig så klart inrikt-
ningen. Då är jag inne på mitten av 80-talet. Men starten i början var så.

Är det här Cap Gemini eller är det här Bror Andersson? Ja, på den tiden, ni som kän-
ner Serge Kampf145 kan tro att han är en väldigt centralstyrande person. Det är han inte.
Vi hette ju från början BRA, Bror Andersson. Vi fick själv bestämma om och när det
skulle ändras. Sedan blev det Cap Gemini BRA och Cap Gemini, så blev det Cap Gemini
Data Logic och så blev det Cap Gemini Programator.

Anders Skarin: Och så blev det Cap Gemini igen.

Kaj Green: Ja, just det. Ett annat exempel på att jag inte kände mig centralstyrd från Pa-
ris: Jag är en sån där kille i trotsåldern, så man kan inte tala om för mig ”Nu gör du så
här”. Men efter att ha varit på ett antal möten, med Serge, med Christer [Ugander] nere i
Paris gjorde vi ett jobb hemma och arbetade fram våra värderingar på BRA. Och sedan
hade vi, och det var nog inne i -82 tror jag, ett Rencontre146 tror jag, ett årsmöte med alla
chefer i Cap Gemini. Och så ska Serge Kampf visa gruppens värderingar och jag tänkte
”Fan, nu kommer någonting igen”. Men om han hade han sex stycken, så hade jag fem
av dem på min. Och jag hade förstås inte berättat för honom vad han ska göra. Men det
var alltså en sån stark kultur i företaget att utan att ge order tänkte jag på många sätt som
högste chefen, och mina konsulter också. Så jag påstår att Cap Gemini första åren i Sve-

145 Serge Kampf, f. 1934, grundade IT-konsultfirman Sogeti 1967 i Paris, som efter förvärven av Cap och
Gemini 1975 tog namnet Cap Gemini Sogeti.
146 Rencontre, årligt möte med alla chefer på Cap Gemini.
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rige, det var Bror Anderssons fortsättning men med en go och en vilja ifrån Cap Gemini.
Det mättes förstås på sista raden, min lön var direkt beroende av sista raden och tillväx-
ten förstås, så det var nog samma intresse som jag tror i ett bolag som ni på Enator hade
med era dotterbolag och det var samma inställning.

Gunnar Hesse: Okej. Kul tid.

Kaj Green: Ja, jag kan berätta mer om det, men det är kanske viktigare att komma in på
andra punkter.

Gunnar Hesse: Alright. Vi har egentligen varit inne mycket på punkten om börsnoter-
ingar och pratat framåt 90-talet. Är det några allmänna kommentarer? Nånting som ni
tycker fattas? Är det nånting som nån vill fylla i, som ni tycker vi har missat som var en
viktig drivkraft eller fenomen, under hela perioden fram till början på mitten på 80-talet,
början på 90-talet? Eller har vi täckt in det mesta?

Hans G. Wahlberg: En kommentar till det här med börsnotering: man kan ju alltid dis-
kutera varför ett konsultbolag ska vara börsnoterat?

Lars Irstad: Därför att ägarna ska tjäna stålar.

Hans G. Wahlberg: Ja, men det kan man göra på annat sätt. Jag kan ju fundera då: hur
kommer det sig att folk köper aktier i börsnoterade konsultbolag.

Leif Nobel: Därför att ägarna vill tjäna pengar.

[Skratt]

Lars Irstad: Det är väl en väldigt enkel problematik. Det är väl ingenting som skiljer
konsultföretag från vilket annat företag som helst, man har en marknadsnotering av flera
skäl, dels därför att man vill se the colour of the money, det är väl ingen som ska förneka.
Det andra är att man kan skaffa kapital på marknaden om man vill, vilket man oftast inte
behöver. Jag menar, vi fick in femtio miljoner på Programator som jag slösade bort på
finanssidan sedan. Vi behövde ju inte de pengarna. Det tredje är synlighetsgraden. Man är
faktiskt sedd, det blir annorlunda när man är på börsen ur etablissemangets synpunkt. Du
blir bjuden på fler cocktailparties om du är börsnoterad än om du inte är börsnoterad.
Men det generella tror jag är drivkraften hos management att se the colour of the money.

Hans G. Wahlberg: Det är riktigt, men …

Lars Irstad: Det är väl inget fel i det?

Hans G. Wahlberg: Nej, nej, jag köper det.

Lars Irstad: Så säger du att vi kan tjäna pengar på annat sätt. Nämn då för mig nåt annat
sätt där du har så skattebilliga pengar som en börsnotering? Jag hör! Lyssnar!

[Skratt]
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Hans G. Wahlberg: Jag köper det. Det man kan ifrågasätta då är hur det kommer det
sig att våra ekonomireportrar och de som skriver i tidningarna inte säger att ”Vad sjutton
ska ni börsnoteras för, ni behöver ju inga pengar?” Vad säger du om det, Weje?

Weje Sandén: Det stämmer. Ni genererade ju bra med pengar och det var väl det som
ifrågasattes hela tiden, varför ska en konsultrörelse börsnoteras? Ni var självgenererande,
det var några fall där det liksom skulle göras förvärv, men annars …

Anders Skarin: Nej, vi behövde ju inga pengar från marknaden, det var inte det.

Weje Sandén: Vi kan ju se idag med budet på Tieto Enator147 försvinner väl förmodli-
gen, om det köps upp, egentligen den sista stora …

Hans G. Wahlberg: Ja, och Sigma.148

Weje Sandén: Och Sigma, så utvecklingen går liksom bakåt.

Lars Irstad: Men på den tiden var det lite nytt också. Det var ju…

Flera: Ja, ja. Ja för sjutton.

Lars Irstad: Lite bekräftelse på att man hade jobbat i tjugo-tjugofem år och fick plötsligt
lite stålar, det var väl inget fel?

Anders Skarin: Nej, men rationalen bakom vår notering var ju synlighet och att det var
nytt, det var ju absolut rationalen.

Lars Irstad: Vi fick femtio miljoner …

Anders Skarin: … och sedan hade vi problem att veta vad vi skulle göra av dem.

Lars Irstad: Nej, det visste jag! Napoleonkomplexet har ju sina fördelar. Jag tror att det
behövs ett starkt managementengagemang för att driva upp ett stort företag. Man behö-
ver vara oerhört fokuserad och lite egotrippad för att göra det. Speciellt Thord där. Och
man behöver en fast målsättning som man håller fast vid oavsett om det blåser bra eller
blåser dåligt. Sedan tyckte åtminstone jag att det var skönt att få en bekräftelse att man
hade byggt upp ett företag som hade ett visst värde. Att vi sedan använde de här stålarna
till att slösa bort dem på finanssidan är ju en annan fråga. Det är Napoleonkomplexets
baksida. Företaget var relativt fåmansstyrt kan vi säga, med Anders som blev VD då och
jag som ägde stor del. Jag hade åtminstone en oerhörd ambition att skaffa mig en bank-
liknade verksamhet. Jag har alltid älskat bank, den här lugna, trygga atmosfären – nu vart
det ju tvärtom, va. Men jag tror det ligger mycket i så att säga den drivkraft som driver
företaget.

Hans G. Wahlberg: Vi hade ju nytta av börsnoteringen, för vi gick in och köpte Pros-
pector149 och kom in på A1-listan den vägen. Det var bara som en generell frågeställning
alltså.

147 Den 20 mars 2008 lade private equitybolaget Nordic Capital ett kontantbud på Tieto Enator värt totalt
1,1 miljarder euro. Budet avböjdes efter rekommendation från Tieto Enators styrelse.
148 Sigma, svenskt IT-konsultföretag där storägaren Dan Olofsson i slutet av mars 2008 lade ett bud värt
totalt 600 Mkr.
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Lars Irstad: Man kan ju fråga sig hur världen skulle se ut om alla sa så här ”Femtio, fan
nu är jag nöjd”.

Hans G. Wahlberg: Det är då det börjar, Lars!

Lars Irstad: Det blir ju ingen utveckling då. Man kan ju inte luta sig tillbaka och säga att
nu är jag skitnöjd. Det kan man! Men det blir ingen utveckling.

Hans G. Wahlberg: Man är inte entreprenör.

Gunnar Hesse: Thord, ville du?

Thord Wilkne: Ja, förutom de egomotiven då som vi har hört …

[skratt]

Thord Wilkne: …nej, inte alls. Nej, mina motiv var, du vet att … Nej, det ska jag säga,
det var på grund av Enator. Alltså det uppstod en situation …

Hans G. Wahlberg: Inte tack vare, utan på grund av.

Thord Wilkne: På grund av Enator var vi tvungna att notera oss, därför att medarbetar-
na var tvungna att bli delägare, och det är värdelöst att ha en massa delägare i ett bolag
om de inte kan casha hem det. Det andra var att bli känd ute på linjen eftersom IT-, data-
chefen började förlora makten. Det tredje som var oerhört viktigt tror jag var att WM-
data hade aldrig kunnat gjort den här mängden utav outsourcingaffärer i början på 90-
talet då det var en lågkonjunktur, om inte vi hade varit noterade så länge och på nåt sätt
var transparenta och blev godkända. Det visade att vi hade finansiell muskel och att vi
var seriösa och fungerade, det fanns en historik som var synlig på sex-sju år. För ni ska ju
komma ihåg det jag försökte förklara för er, att bolagen alltså var ingenting värda. Vi är
väldigt tacksamma att inte vi gick ut förrän -85. De här två åren sjönk ju börsvärdena
oerhört snabbt på IT-bolagen och det var först -92 när A och B försvann, så att säga det
här med … nej, såna här aktier som var bundna och fria, det var det ena, och vi började
förstå att tjänsteföretag var värt nånting och då rusade det. Så de första sex-sju åren var
det inte så intressant ur privatekonomisk synvinkel. Idag, om vi ska se privatekonomiskt,
är det lite en ny situation eftersom de här fåmansreglerna är rätt intressanta: att ha stora
bolag med en hög lönesumma i och verka själv. Det är mer intressant än att vara noterad.
Så mycket är ju också skattedrivet och allt möjligt sånt där. Det är ju mycket tillfälligheter
vad man gör, när man är så här liten. När man är stor finns det ju inga alternativ.

Lars Irstad: Vi kan väl börja ta listan i tabell tre här och konstatera vad som har hänt
med de här bolagen sedan sist. Det tycker jag är rätt intressant.

Weje Sandén: Alltså, jag tror att en viktig roll som ni kanske inte glömmer bort lite är att
ni vitaliserade faktiskt aktiemarknaden. Det var ju första tjänsteindustrin, ja Scandiakon-

149 Prospector, koncern som bildades vid börsnoteringen 1979 med bl.a. ScandiaConsult som dotterbolag.
Enator förvärvade aktiemajoriteten på sommaren 1983. Prospector bytte senare namn till Pronator och
blev moderbolag i Enatorsfären.
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sult150 var väl den enda som fanns innan. Och ni kom ju in när aktiemarknaden började
dra iväg och det blev ett allemansintresse. Samtidigt håller jag med Thord, det dröjde till -
92 innan man lärde sig. När jag kom in och började bevaka det här på Svenska Dagbladet
hade vi Calle Schwartz151 som tyckte att ”Det här är ju obskyra företag, de är inte fina. Du
är junior, du får ta hand om Programator och Enator och skriva om dem.” Så det tog ju
ett antal år. När jag kom till Affärsvärlden var det också motvind, ”Nämen det här är helt
ointressanta småföretag.” Sedan -92 så for det iväg så att säga. Men jag tror just den här
rollen att vitalisera synen på tjänste- och servicenäringen har varit väldigt viktig egentligen
för hela IT-boomen och över huvud taget hela tjänstebranschen. För när OTC kom, om
ni kommer ihåg det, vad var det för bolag som dök upp? Det var Ljusne Kätting, det var
Turnkey Data152, och det var Kabe och Brio. Det var liksom väldigt traditionella småföre-
tag. Så ni stod ju faktiskt för det nya och spännande.

Anders Skarin: Men genomslaget kom inte förrän tio år senare?

Weje Sandén: Nej, men saker och ting går …

Anders Skarin: Ja, så var det ju.

Gunnar Hesse: Okej, tack. Hade du Gustav hade någon kommentar?

Gustav Sjöblom: Nej, men kör på Lars förslag att se vad som har hänt med företagen i
Tabell 3.

Lars Irstad: Jag vill bara kolla av. Programator har gått till Cap Gemini. Enator, vad
hände med dem?

Anders Skarin: Tieto.

Lars Irstad: De förbyggde sig.

Flera: Tieto, Tieto, Tieto.

Lars Irstad: Det var så ja.

Lars Irstad: WM-data är nu engelsktägt

Thord Wilkne: Ja.

Lars Irstad: Cap Gemini finns kvar. Data Logic?

Flera: Cap Gemini.

Lars Irstad: Errpege153?

150 Scandiakonsult, tekniskt konsultbolag som grundades 1947, börsnoterades 1981, förvärvades av Enator
1983, noterades igen 1989 och förvärvades av danska Ramböll 2003.
151 Calle Schwartz, legendarisk börsjournalist på Svenska Dagbladet.
152 Turnkey Data, OTC-noterat bolag som senare gick i konkurs. Se även not 120.
153 Errpege, IT-konsultföretag grundat 1969, som köptes av EF 1978, blev grunden till affärssystemleveran-
tören IBS tillsammans med kompetens från EF, och börsnoterades under namnet IBS 1986.
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Gunnar Hesse: De finns kvar i form av IBS.

Leif Nobel: De är väl uppköpta?

Flera: Nej, nej, nej. IBS är kvar.

Gunnar Hesse: Ja, det finns en huvudägare.

Kaj Green: Det finns en storägare i IBS. De kommer nog att försvinna som självständigt
bolag.

Lars Irstad: Modulföretagen?

Göran Garvner: Gick ihop med Enator och är Tieto idag.

Lars Irstad: Finansrutin?

Thord Wilkne: Köpte vi.

Lars Irstad: Opiab?

Leif Nobel: Nobody knows.

Lars Irstad: Nobody knows. Och Pulsen154, finns de kvar?

Thord Wilkne: Ja, det är Bartholdson, du vet.

Gunnar Hesse: Ja, mycket har hänt. Kaj?

Kaj Green: För mig är det vårt största problem i det här landet. Exakt detta. Varför, hur
kommer det sig? Grabbar, det är ni som har drivit upp det här. Hur kommer det sig att
ingen i Sverige kan gå vidare och köpa upp de andra istället? Varför ska Serge Kampf i
Grenoble köpa upp er allihopa? När jag är ute också nu på nästa nivå, mindre företag,
hittar jag inte många som tycker att det är den här utmaningen att bygga. Utan man vill
tjäna och inte de pengar ni pratar om, utan man vill tjäna några miljoner och säljer för det
och lägger av.

Lars Irstad: Detta är det gnäll som ända sedan Aristoteles har funnits mot ungdomen
för deras oförmåga och deras ovilja. Det här är inte sant.

Kaj Green: Inte sant?

Lars Irstad: Nej, det är inte sant.

Kaj Green: Titta på branschen. Vilka IT-bolag finns kvar idag?

154 Pulsen, IT-företag grundat 1964 i Borås av Wigar Bartholdson, som utvecklade system för främst teko-
industrin och postorderföretag i Sjuhäradsbygden. 1967 togs namnet Boråsdata AB och 1984 noterades
företaget på OTC-listan 1984 under namnet Pulsen. 1992 köptes Pulsen ut från börsen och blev ett familje-
företag igen.



65

Lars Irstad: Nej, men det finns så oerhört mycket småföretag med oerhört mycket duk-
tigt management.

Kaj Green: Men det jag säger är ”som törs gå ut och klara sig utanför Sverige”. Ta till
exempel Tieto. De har ju försökt nu i tjugo år att gå ut och klarar inte av det, och de ver-
kar ju nu själva bli uppköpta.

Lars Irstad: Det ligger en viss chockverkan ifrån när vi hade den här boomen, när små-
företagen kom till finansiärerna och så sa man ”Jag har en djävligt bra grej här och jag har
tjugo man anställt, säg. Nu vill jag gärna expandera till femtio i Sverige och sedan försik-
tigt …” ”Nej, för i helvete, du ska finnas på tjugosex marknader efter det första året” och
så öste man in tvåhundra miljoner som gick åt skogen. Jag menar, det finns ju en större
realism idag bland småföretagarna vad de orkar med, tycker jag i alla fall. Jag är involve-
rad i trettio företag tror jag här i Sverige, småföretag som i och för sig växer. En del går
åt helvete naturligtvis, en del växer. Men jag tycker det finns en enormt duktig kader utav
företagsledare som har en inställning som är mer realistisk än på boomtiden.

Kaj Green: Men faktum är att i IT-branschen finns det ingen som gått ut …

Lars Irstad: Ja, men IT-branschen har ju en annan struktur idag. Hur ska du kunna kon-
kurrera – om du inte är oerhört specialiserad – med de som nu kan göra jobben i Indien
för en åttondel utav priset. Jag menar, hur många har Cap Gemini i Indien?

Anders Skarin: Tja, tjugofemtusen tror jag det är idag.

Lars Irstad: Ja just det. Jag menar, det är klart som fan att det är svårare idag i en mogen
bransch.

Kaj Green: Jag är med i ett sånt bolag, Lars. Då är det inte Indien, det är Kina i det fallet.
Där finns det killar som har ambitionen.

Anders Skarin?: Kaj, jag är involverad i ett annat bolag som heter Acando155, som har
dubblats under en tre-fyra årsperiod, och vi har absolut ambitioner att gå utanför Sverige,
har köpt bolag i Norge, finns i Danmark, Finland, finns nu också i UK, har ett par hund-
ra man i Tyskland, absolut. En nordeuropeisk strategi. Men vi är alltså lite grann som
Lars, alltså i det sammanhanget, vi tror inte att vi kan ta hela världen på en gång, utan vi
tar ju lite grann …

Kaj Green: Ingen tar alla på en gång.

Anders Skarin: Nej, då går det ju åt helvete, det har vi sett många exempel på, utan byg-
ga starkt, från det nordiska perspektivet. Ambitionen är att utmana Accenture och Cap
Gemini som det lokala, nordeuropeiska alternativet, alltså kunna göra ungefär samma
saker på det nordeuropeiska planet.

Lars Irstad: Men det är svårt idag om vi tittar på att komma in till exempel på SAS där
jag suttit i styrelsen i arton år på datasidan. Det är ju bussvårt att som liten komma in när
de stora kommer in med sina kvalificerade billiga tjänster som kommer från Kina och
Indien, i företag som ändå har engelska som basspråk och inte har den problematiken. Så

155 Acando, svenskt IT-företag som bildades 2003 när Acando fusionerades med Frontec., grundat 1981
och noterat på Stockholmsbörsens O-lista 1995.
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det är en annan marknad vi talar om idag. Jag tycker den är helt annorlunda och man
måste ha en annan approach på marknaden, med mycket, mycket högre intelligensgrad
idag för att kunna lyckas, än för att lyckas på vår tid när det var skitenkelt.

Gunnar Hesse: Det är i och för sig en jätteintressant diskussion, men den kanske kräver
en separat konferens. Innan vi rundar av – för nu har vi ungefär sex och en halv minut –
ska vi ta ett par minuter kring det här med branschorganisationer som började i början på
80-talet, eller ville du lägga till något?

Gustav Sjöblom: Ja, jag ville gärna följa upp den här frågan med företag som lyckas och
försvinner men ta det tillbaks i historien. Det är egentligen två frågor. Det första är om vi
tittar på läget 1972, de företag som var med då och lyckades med det som har beskrivits
som ett konststycke, nämligen att inte tjäna pengar – eller det vet vi inte, men de har i alla
fall inte vuxit och funnits kvar – och det är till exempel Administrativ Rationalisering,
AR-bolaget. Vi hörde om ADB-konsult AB. Cybernetics finns inte heller kvar. Det är
den första frågan. Den andra frågan gäller varför nästan alla företag som hade serviceby-
råverksamhet som huvudgrunden har försvunnit, eller misslyckats med att göra den här
omställningen och inte finns kvar idag. Det är väl Pulsen som är det enda undantaget
egentligen. Är det nån som kan svara på det?

Kaj Green: Ja, det finns Kommundata156 som är en bit i Tieto-Enator också.

Thord Wilkne: Jo, men de klassar sig inte som dataservicebyrå, så att säga.

Gunnar Hesse: Det är frågan om vad som är dataservice idag, nu kallar vi det outsour-
cing.

Anders Skarin: Ja men alltså, det är ju som jag sa att drift och förvaltning har blivit en
del utav hela konsultbranschen.

Gustav Sjöblom: Men de företag som driver den har inte sin grund i drift och förvalt-
ning.

Kaj Green: Det är en intressant fråga.

Thord Wilkne: Jag tror det är enkelt. I början var det mycket maskinen som kostade
pengar och med någon form av hierarkisk styrning ifrån hårdvaruleverantörerna var det
här ett alternativt sätt att sälja datorer via datorservicestrukturer. Och sedan kom ju allt
det här med kunskapsmänniskor och att hantera dem och jag tror inte att det är en tillfäl-
lighet att det var vi som hanterade kunskapsmänniskorna som tog över den här service-
verksamheten.

Anders Skarin: Ja, precis.

Thord Wilkne: Det var en managementfråga. Så enkelt tror jag att det är, varför det har
blivit på det här sättet.

156 Kommundata, ursprungligen kommunernas datacentraler, privatiserades 1993–94 och blev Dialog AB
Dialog förvärvades sedan av Celsius och bildade Celsius Informationssystem tillsammans med Enator och
Telub för att senare gå samman med Tieto.
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Gustav Sjöblom:: Men borde inte till exempel Datema eller Byggdata som var vana vid
att driva lite större projekt kunna vara lika bra som Anders och Programator på turnkey-
verksamhet?

Thord Wilkne: Man var inte lika van att hantera mängder av kunskapsmänniskor, för
det var ju det som var tricket under 70–80-talet när det byggdes upp.

Jag skulle vilja hänga på nåt som Kaj tog upp. Varför blir det inga stora bolag? Jag kan
ju se på oss själva. Alltså, som fysiker kan man äga A-aktier och styra ett bolag så länge
man är aktiv i det. Men du kan inte styra, hantera ett bolag när du inte är aktiv, tror jag,
utan då måste du ha professionella, industriella aktörer. Och vi försökte med, ska vi säga,
ett av Sveriges mer kända i den sektorn, och de var inte intresserade av att driva det här
vidare. Och här tror jag är ett problem. Sverige är en industrination. Vi har ingen grund-
läggande kultur i serviceverksamhet. Vi har ett par handelsbolag som har lyckats med
starka ägare och har fått ihop det. Jag tror det är ett skäl, för det går inte så fort att bygga
ett sånt här företag av den här typen som WM-data eller Tieto eller Programator. Det är
ungefär som när man pratar om företags dataavdelningar. I varje situation som frågan
dyker upp: ”Outsourca eller inte?” så kommer alla nån gång bli outsourcade, för när man
har tagit det beslutet att man ska outsourca, då kommer du inte tillbaks. Och det dyker
upp ett antal situationer då bolag utav den här typen är villiga att låta sig säljas, det är ju
det det handlar om. Och vilka är då intresserade av att köpa och ta över? Jag kan berätta
att jag försökte en gång väldigt tidigt göra nåt i branschen, och jag sa att ”Ska Sverige få
nånting måste ni skaffa nån som går in och köper Programator, Enator och WM-data,
för ingen av oss tre som driver det här är kapabel att ta hand om det här, för vi är för
egotrippade allihop.” Någon neutral och tillräckligt stor hade kunnat komma in och gjort
det, men jag lyckades inte intressera nån.

Lars Irstad: Vi hade troligen från Programators sida åtminstone personlig kontakt med
indierna först i det här landet, och jag fick färgade julkort av Tata Industries i många her-
rans år, men vi var ju inte mogna för att ta oss an en sån utmaning som att börja lägga ut
jobb i Indien. Vi hade inte struktur över huvud taget för det, och det är där jag menar att
storleken och internationaliseringen kommer in. Har nu Cap Gemini tjugofemtusen man
i Indien och Kina är det ju svårt att matcha den kostnadsbilden på större uppdrag, det går
ju inte från Sverige. Därför menar jag alltså att branschen har förändrats totalt i globalise-
ringens tecken.

Kaj Green: Ja, Thords kommentar är ju riktig när man ser på Cap Gemini. Serge Kampf
hade kanske inte klarat det här själv. Han hade en sådan industriell partner och delägare
som har stött Serge när det var tuffa tider och har hjälpt till så att Serge har kunnat behål-
la kontrollen när Cap Gemini expanderat genom att ta över nya företag. En stark partner,
precis det.

Thord Wilkne: En industriell …

Kaj Green: Ja just det, just det. Varför de föll? Samdata känner jag inte till i detalj efter
att jag lämnade. Man missade en minidatorsatsning, som kostade så mycket pengar att de
gjorde förluster, så Sparbanken sa ”Nej.” Datema köpte dem. Datema, som ni kanske
vet, expanderade snabbt under 1970-talet bland annat genom företagsköp och sedan dök
det ner. De hade inte speciellt lyckad företagsledning under slutet av 70-talet, va. Så jag
tror svaret är vad ni säger: bad management, eller inte tillräckligt bra management. Så en-
kelt var det. Mera, tror jag, än teknikförändringarna.
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Gunnar Hesse: Nu är i och för sig klockan fem, men låt oss se om det är nån som brin-
ner att säga nånting? Vi hade en sista punkt om Datakonsultföreningen, branschorganisa-
tionen som Kaj drog igång 1981. Har den haft någon betydelse mer än perifert naturligt-
vis, men har den haft nån direkt stor påverkan på industrin?

Flera: Nej.

Gunnar Hesse: Okej. Det ser ut som Kaj tar sats …

Kaj Green: Den hjälpte mig, Kaj Green, Cap Gemini, att komma i tidningarna och träffa
Weje lite oftare fast jag inte var börsnoterad.

Anders Skarin: Det var branschen vi talade om, Kaj.

Thord Wilkne: Det hjälper alla dem som är aktiva inom de föreningarna.

Gunnar Hesse: Okej! Weje, har du nån sista avslutande kommentar? Nej, men okej. Då
är klockan fem och då stänger jag butiken här och nu. Jag tackar er alla för en mycket
intressant eftermiddag. Stort tack för att ni ställde upp och för era åsikter. Förhoppnings-
vis har ni bidragit till att vi har en bättre förståelse för konsultsidan av dataindustrin. Så
tack så hjärtligt!
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Tabellbilaga

Företag Typ av rådgivning Omfattning och bety-
delse

Ekonomisk Företagsledning
(EF)

Rådgivning inför datorköp Liten

Stanford Research Institute
(SRI)

Strategisk rådgivning Liten omfattning men
mycket inflytelserik
inom vissa storföretag

IBM Systemrepresentanter med-
verkar i systemutvecklingen
hos kunderna

Mycket stor

Andra systemleverantörer Oklar

Tabell 1: Expertis om databehandling ca 1960. Källa: Gustav Sjöblom.

Företag Grundat
år

Antal anställda
i okt. 1973

Omsättning 1972,
miljoner kr

Statskonsult AB 1969 140 20
Programator 1964 65 7
Data Logic AB 1966 53 4,5
Administrativ Rationalisering 1968 40 6
ADB-konsult AB ? 40 3,5
Cybernetics International AB ? 31 4
Bror Anderson AB 1968 28 3,5
Konsult AB WM-data 1969 21 2
Rationella Industrisystem AB 1968 17 2

Tabell 2: Företag med i huvudsak ADB-konsultation, inklusive programvaruhus,
1972/73. Källa: SOU 1974:10, tabell 6:17, s. 191.

Företag Grundat Antal anställda Omsättning, miljoner
Programator 1964 295 125
Enator 1977 187 74,5
WM-data 1969 184 78
Statskonsult 1969
Cap Gemini 1967
Data Logic 1966 145 60
Errpege/IBS 1969 121 56
Modulföretagen 1973 118 58
Finansrutin 64 25
Opiab 1972 49 20,6
Pulsen 1964 21 19,4

Tabell 3: Datakonsultbranschen 1983. Källa: Affärsvärlden 1985 med tillägg av Cap
Gemini och Statskonsult, som ej var börsnoterade.


