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Abstract

The witness seminar “De viktigaste drivkrafterna för att utnyttja
IT inom försäkringsbranschen mellan 1960–1985” [The Major
Driving Forces for IT Use in the Insurance Industry] was held at
Tekniska museet [the National Museum of Science and Tech-
nology] in Stockholm on November 28, 2007 and was led by
Rune Brandinger. Different aspects of the use of information
systems and information technology in the early days in Swedish
insurance companies were discussed and debated at the seminar.
Insurance companies were the first to use commercial com-
puters and the discussion started with the first routines that were
automated using computers. The fact that the insurance business
started using computers at an early stage is probably because of
the uniqueness in the quantity of statistical data that are used and
compiled. The insurance industry is also the most extensive user
of data processing in the private sector. Some important mile-
stones making an important step in data processing were identi-
fied, such as the start of using Swedish social security numbers,
and car registration numbers as identifiers in the computer sys-
tems. This both cut costs and provided a higher level of service
to customers. Without the use of computers the expansion in
the business would not have been possible, at least not without
enormous numbers of employees. The insurance industry has a
long tradition of mergers and acquisitions and IT has played an
important part in most of the mergers in the studied time period.
IBM was the preferred supplier in the industry but there were
also Swedish companies like Datasaab. In the 70’s and the 80’s
Swedish insurance companies were in the fore-front of suc-
cessful IT use.





Förord

Vittnesseminariet ”De viktigaste drivkrafterna för att utnyttja IT inom försäkringsbran-
schen mellan 1960–1985” ägde rum vid Tekniska museet i Stockholm den 28 november
2007, arrangerat inom ramen för dokumentationsprojektet ”Från matematikmaskin till
IT” som är ett samarbete mellan Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid
KTH, Dataföreningen i Sverige och Tekniska museet. Det spelades in med ljud och bild
samt transkriberades därefter. Björn Thodenius från Handelshögskolan i Stockholm har i
samråd med seminariedeltagarna redigerat transkriptet. De redaktionella ingreppen har
varit varsamma och har skett i syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har
gjorts. Originalinspelningen finns tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm. Arbetet i
fokusgrupp försäkring har huvudsakligen finansierats genom bidrag från Folksam,
Länsförsäkringar och Skandia. Dokumentationsprojektet finansieras med bidrag från
Riksbankens Jubileumsfond samt Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond.

Deltagare: Rune Brandinger (ordf.), Perolof Axelsson, Claes-Göran Boregård, Jan-Erik
Erenius, Kjell Gunnarson, Per Lind, Karl-Axel Linderoth, Johannes Norrby, Gunnar
Svedbergh, Dag Wedmalm, Leif Victorin.

Övriga närvarande vid seminariet: Olli Aronsson, Göran Carlsson, Lars Cederberg,
Kent Cedergren, Peter Du Rietz, Per-Ola Eriksson, Pertti Hänninen, Börje Karman,
Anders Kleverman, Ann-Christin Lind, Kerstin Lindahl-Nilsson, Göran Lindberg, Gun
Naess, Per Olof Persson, Rune Pettersson, Bengt-Åke Svensson, Björn Thodenius, Lars
Ågren samt ytterligare personal från Tekniska museet.
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De viktigaste drivkrafterna för att utnyttja IT
inom försäkringsbranschen mellan 1960–1985

Rune Brandinger:1 Det är en sann glädje att se så många gamla konkurrenter, men
framför allt gamla vänner, samlade här idag och jag är övertygad om att vi kommer att få
väldigt mycket trevligheter och nyttigheter även för framtiden av den här eftermiddagen.
Upplägget är i stort sett att vi använder ungefär en timma för att ni skall kunna presentera
er själva och er anknytning till IT-historia och IT-historia försäkring. Då kommer
klockan att vara ungefär två eller strax före och då är det meningen att vi skall kunna
ägna cirka en halvtimme åt en dialog er emellan. Det kommer säkert att finnas många
uppslagsändar för den dialogen efter att ni har lyssnat på varandras inledande försvarstal.
Sedan så tar vi kaffepaus, ungefär mellan 14.30 och 15.00, och under den halvtimmen så
tänker vi i, skall vi kalla det redaktionen, fundera igenom, vad är de två, tre viktigaste
frågorna som har kommit fram under er presentation och under dialogen och sedan kon-
centrerar vi de avslutande cirka två timmarna på att gräva djupare i de med hjälp av er.

Vi ska försöka avverka den här inledningen på någon timma eller så. Ni kan ju rätt
lätt räkna ut att eftersom ni är tio personer, så är det fem minuter per man och jag har en
liten reserv. Alla vet hur lätt det är, när man väl kommer igång med ett intressant ämne,
att alla sådana här tidsramar går åt pipan. Då får det inte gå åt pipan gånger tio för att då
äventyras hela eftermiddagen och jag har då funderat på hur man skall hantera det här.
Med er tillåtelse så skulle jag vilja göra så att när fyra minuter har gått så kommer jag att
pingla i en liten klocka och med tanke på den silverhåriga medverkan här så har jag inför-
skaffat en liten silverklocka som låter ganska trevligt. Så här någonting, kommer jag att
låta efter cirka fyra minuter. Då har ni en minut på er att sammanfatta de återstående fem
minuterna, som ni hade tänkt. Men då har ni en liten varning, kan vi göra så? Okey.

Då tänkte jag börja med att be Karl-Axel sammanfatta något om varför hela den här
IT-lösningarnas era har kommit igång inom försäkring, egentligen tidigare än i någon
annan bransch om vi ser det mera som helheter i Sverige, tidigare än bank till exempel.
Jag ber dig därför att du kanske är den av oss som har utanförperspektivet eller helikop-
terperspektiv heter det numera, på de här frågorna. Du har inte varit och grävt inne i
datorerna utan sett mera, vad kan det här bli till för nytta för dem som till slut kan ha
nytta av det, nämligen försäkringstagarna. Sedan tänkte jag därefter be Dag, som mer än
någon annan i den här församlingen har strukturerat IT-historia genom att ni oerhört väl
har dokumenterat Folksams IT-historia2. Det kanske inte är lätt att sammanfatta på fem
minuter, men gör vad du hinner på fem minuter så kommer vi så småningom tillbaka.
Sedan tänkte jag be Kjell, som har ett liknande perspektiv från många av de övriga bola-
gen. Vi kommer tillbaka till hela fusionshistoriken för den kommer, gissar jag, bli en av
nyckelfrågorna efter kaffepausen. Det skulle förvåna mig om inte det kommer att spela
en rätt stor roll och många av er har ju varit mycket instrumentella i försäkringsvärldens
fusioner. Det är ordningen och sedan får vi se lite hur det blir. Karl-Axel, varsågod.

1 Rune Brandinger, f 1931, civ.ek. och tekn. dr hc., datorsäljare vid IBM Svenska AB 1957–1961, chef för
kundskolan 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 1993–.
2 Dag Wedmalm & Christian Rydberg, Folksams datahistoria 1945–1985, Folksam 1995.
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Karl-Axel Linderoth:3 Tackar. Det jag skall säga, ungefär som du sade, att jag har ju inte
varit så mycket ”hands on” i de här IT-frågorna utan mera haft ett övergripande ansvar
för dem, vilket började någon gång på mitten av 1960-talet då jag var i KF4 som
personaldirektör, administrativ direktör och sedermera också ekonomi- och finansdirek-
tör. Då låg de här datafrågorna, som det ju hette på den tiden, under mig och jag vill säga
att jag tror att vi då låg väldigt långt fram, även om inte det här nu direkt rör försäkring.
Vi var bland annat stimulerade utav Folksam5 som vi jobbade nära ihop med och som
var tidigt ute i mitten på 50-talet. Men vi var också stimulerade av andra skäl, för det var
ju nödvändigt i en bransch som detaljhandel och grosshandel att ha en så effektiv logistik
som möjligt och där blev IT ett oerhört viktigt hjälpmedel. Sedan var IBM väldigt aktiva
och såg till att vi kom ut i världen och fick se på olika lösningar på andra håll, vilket
gjorde att jag tror att vi i de branscherna låg i framkant när det gällde.

Det där upplevde jag sedan när jag kom som vd till SPP6 och AMF-P7 i mitten av 70-
talet, där var det ungefär detsamma, att man såvitt jag förstår låg långt fram, av olika skäl.
Ska jag nu ta det här med drivkrafter med en gång så tror jag att det fanns saker som i
första hand att man givetvis skulle ta hand om de stora försäkringsbestånden och det
gäller väl för alla som sitter här att få en så effektiv och kostnadsmedveten administration
som möjligt utav det. Även att få säkrare grepp på saker och ting, kunna svara snabbare
och mera korrekt och över huvud taget få den tekniska sidan av saken att fungera på ett
bra sätt.

Också självklart, det gäller för allihop, de aktuariella beräkningarna skulle också
underlättas och effektiviseras. Men jag tror också det fanns med andra drivkrafter, i varje
fall i mitt perspektiv. Jag tror att företagen, och det kan ju vara intressant att höra vad det
blir för reaktioner på det, också utöver det här tekniska kännetecknades av att man ville
framstå såsom framåt företag i samhället. Att man låg i framkant, visade framfötter,
utvecklade och så vidare för att framstå såsom trovärdiga och attraktiva på olika sätt.
Men jag tror också att det fanns en sådan yta gentemot personalen, både den nuvarande
och den eventuellt kommande personalen. Att man där framstod såsom ett företag som
var ordentligt på marsch och där det också dessutom stimulerade i själva jobbet, att
kunna ge de snabba korrekta beskeden på ett annat sätt än tidigare. Det var frågan om
arbetstillfredställelse, men framför allt tror jag att det skulle ha en attraktiv lockelse på
folk att vara i ett modernt företag som tog den här moderna tekniken riktigt på allvar.
Skall jag lägga till en speciell grej när det gäller just AMF Pension och SPP, så var det ju
det, men det kan Janne Erenius8 och Poa9 mycket mer om än jag, att när AMF startade

3 Karl-Axel Linderoth, f. 1927, civ. ek., varit verksam som internkonsult på Volvo, Personaladministrativa
Rådet (konsult), Kooperativa Förbundet (personaldirektör, administrativ direktör, ekonomidirektör), SPP
och AMF Pension (VD), styrelseledamot i ett antal bolag samt offentlig medlare på arbetsmarknaden.
4 KF, Kooperativa Förbundet., bildat 1899 då ett antal kooperativa och konsumtionsföreningar tillsam-
mans beslöt att bilda ett politiskt och religiöst oberoende Kooperativa Förbundet, som skulle gagna med-
lemmarnas konsumentintressen (Kooperativ krönika 1812–1970, KF). 1988 blir KF en koncern med sex
underkoncerner.
5 Namnet Folksam började användas 1946 men historien går tillbaka till 1905 då Kooperativa Förbundets
kongress beslutar att starta en kooperativ försäkringsrörelse. Det första benet till denna, Ömsesidiga
Brandförsäkringsföreningen, startar 1908 och det andra, Sveriges Praktiska Lifförsäkringsanstalten Folket,
Ömsesidigt, startar 1914. Folksam säger sig vara först i Skandinavien med den första datorn för kommersi-
ellt bruk 1956.
6 SPP, Sveriges Privatanställdas Pensionskassa bildades 1917. De första SPP-planerna omfattade ålders-
och änkepension. Fram till 1929 var SPP en understödsförening (en slags ekonomisk förening då det
ombildades till ömsesidigt och bytte namn till Svenska Personal-Pensionskassan).
7 AMF Pension, Arbetsmarknadsförsäkringar, pensionsförsäkringsbolag, grundades 1973 för att tillhanda-
hålla tilläggspension för privatanställda arbetare. Verksamheten drevs i samverkan med SPP men blev 1992
ett självständigt bolag.
8 Jan-Erik Erenius.
9 Perolof Axelsson.
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1973 skulle SPP ta hand om detta stora uppdrag. Man hade redan mycket stora försäk-
ringsbestånd i SPP och nu kom det här nya uppdraget till. Eftersom AMF då startade
ifrån scratch kan man säga att det gjorde att man hade stora förutsättningar att också på
IT-området gå fram friare än annars. Det tror jag stimulerade också SPP till att driva på
och ligga en bra bit fram. Så det är en sådan här speciell sak som jag tror kännetecknar
det där. Klockan har inte ringt ännu men jag stannar där som inledning.

Rune Brandinger: Tack. Bara en kort fråga. Det låter som om IT var en viktigt del i
varumärkesuppbyggnaden, så skulle man väl kalla det idag. Blir den effekten extra stark
genom att konkurrens med hjälp av produkter och pris var omöjliggjord i stor utsträck-
ning? Både på Liv- och Saksidan via Tarifföreningen10, via Aktuarienämnden11 som
egentligen var ett nålsöga för allt nytänkande på den sidan. Om man då inte kunde
konkurrera så mycket med priser och produkter så måste man ju konkurrera med något
och blev det då varumärken då?

Karl-Axel Linderoth: Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Nu var vi ju inte direkt i
SPP och AMF-P utsatta för precis den vinkeln. Men jag tror ändå att det ligger väldigt
mycket i den.

Rune Brandinger: Du kan väl fundera på det lite grann och vi kan kanske återkomma
till detta som en gemensam diskussion så småningom. Tack så mycket Karl-Axel, då går
vi vidare till Dag.

Dag Wedmalm:12 Det är ingen lätt uppgift att på fem minuter beskriva IT-utvecklingen i
Folksam under 25 år. Men jag skall ta upp några frågor som jag tycker har varit väsentliga
för Folksams utveckling. Jag kan börja med anpassningen av organisationen. Det är kan-
ske lite vid sidan om tekniken men det är ändå viktigt, för det fanns många olika intres-
sen involverade i den här processen. Vem skulle till exempel ha utvecklingsansvaret?
Självklart så hade vd och företagsledningen huvudansvaret, men det kunde delegeras. I
Folksam så delegerades det här ansvaret till den administrativa enheten. För att samordna
de olika intressena så skapade vi en beslutsgrupp med representanter från olika berörda.
ADB-chefen var ordförande. I gruppen ingick användarna både från lokala och regionala
enheter och även facket. Gruppen fattade beslut om vilka projekt som skulle prioriteras
och vilka investeringar som var aktuella. Ett problem i försäkringsverksamheten har varit
åtkomsten av information i de mängder av register som förvaltas. Ett problem i början
var vilket sökbegrepp som skulle användas. Skulle det vara namn, nummer eller något
annat. För att få en lösning på det här problemet så beslutade Folksam att införskaffa
personnummer13, PNR, på alla försäkringstagare och det startade i början av 70-talet.

10 Tarifföreningen har en historia sedan 1873 då Svenska Brandtarifföreningen bildades som ett samarbete
mellan brandförsäkringsbolagen. Flera branscher hade tarifföreningar och 1945 slogs flera tarifföreningar
ihop till Svenska Tarifföreningen. 1964 bildades Svenska Skadeförsäkringsföreningen och samarbetet gällde
då inte längre tariffer och priser utan mer statistik och försäkringsvillkor.
11 Aktuarienämnden, ett utskott vid Sveriges Försäkringsförening.
12 Dag Wedmalm, f. 1927, Merkantil ingenjörsexamen, KR-man i Thule 1952–1958 (kontorsrationaliser-
ing), KR-man Folksam 1958–1964, sektionschef bilförsäkring 1964–1974, Administrativ chef (ADB Inten-
dentur och KR), Direktionsledamot 1974–1985, Kostnadscontroller, ordförande byggnation Folksams nya
HK 1985–1989, pensionerad 1989. Skrev tillsammans med Christian Rydberg ”Folksams datahistoria
1945–1985” som gavs ut 1995.
13 Beslutet att inrätta ett central sökregister över alla fysiska personer i landet fattades av riksdagen i sam-
band med att folkbokföringsnumret infördes 1946. Från början bestod systemet av födelsetid och ett tre-
siffrigt födelsenummer. Personnumret i dagens tappning, med fyra siffrors födelsenummer, tillkom i sam-
band med datoriseringen 1967. Personnumren tillkom i samband med att arbetsgivare vid löneutbetalning
skulle dra preliminär skatt, s.k. källskatt.
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Den här insamlingen gjordes via aviseringar och sist genom kontakt med externa
register. 1972 köpte vi registret över rikets totala befolkning, det kallades RTB14. Det
köpte vi för ett öre per PNR. Vi köpte också veckovis alla förändringar. RTB-registret
hade stora fördelar, till exempel att felaviseringar kunde undvikas och det innebar kost-
nadsbesparingar. Vi kunde också kontrollera om en avliden var försäkrad i Folksam, för
de anhöriga var kanske inte medvetna om att det fanns en försäkring. Men den största
fördelen var när vi införde dator-till-dator-kopplingar. Vi hade flera sådana kopplingar
och den viktigaste var kopplingen till centrala bilregistret i Örebro15. Det innebar att
användarna enbart behövde knappa in personnummer och omfattning av försäkringen
och inom fem sekunder så fanns en offert eller ett underlag för en försäkring. Tidigare
kunde det ta veckor.

Ett stort problem som vi alla känner till i början av utvecklingen var långa svarstider.
Vi prövade olika sätt att klara de här problemen. Vi rekommenderade till exempel inmat-
ning vid tidig morgon eller sen eftermiddag. När detta inte lyckades införde vi ett kösy-
stem för prioriterade ärenden, men eftersom antalet transaktioner ökade kraftigt så blev
resultatet till slut att datorn enbart jobbade med köbehandling. Men så småningom
utvecklades tekniken på olika sätt och svarstiderna blev kortare. Vi hade i slutet av perio-
den en målsättning att 90 procent av ärendena skulle klaras inom fyra sekunder. I början
av TP-epoken16 så var avbrotten i datorerna både många och långa och detta trots att
både de egna teknikerna och leverantörerna försökte lösa problemen. 1974 var tillgäng-
ligheten lägre än 95 procent. Tio år senare, 1984, var tillgängligheten mer än 99 procent.
Vårt online-system var i första hand avsett för våra användare på huvudkontor och
fältkontor. En stor grupp i Folksam som behövde information var säljarkåren med 3–
4 000 fritidsombud. För att klara deras behov så skaffade vi Videotex17, där man via en
vanlig telefon kunde kopplas till datorn. 500 av de bästa ombuden fick den här möjlig-
heten. Den här tekniken användes också vid mässor. Ett annat försök vi gjorde kallade vi
”Snabba linjen till Folksams dator”. I samarbete med Televerket byggde vi upp ett för-
sökssystem där man ifrån en vanlig telefon kunde knappa in önskemål om en offert. Det
här försöket misslyckades, kanske beroende på motstånd från försäljningsorganisationen
som skulle mista provisionsersättningen.

Rune Brandinger: Då tar vi och tackar och sätter punkt där. Du snuddar också vid
någonting som vi skall återkomma till, nämligen hur mycket starka personalgrupper inom
försäkring, kanske allra mest säljarna, har styrt mycket av utvecklingen på gott, men vet i
sjutton inte mest på ont. Vi kan väl återkomma till det. Tack Dag. Då går vi till Kjell.

14 RTB, registret över totalbefolkningen finns sedan 1968 vid Statistiska Centralbyrån (SCB) och det är ett
utdrag ur de folkbokföringsregister som förs inom skatteförvaltningen. Registret innehåller uppgifter från
1961.
15 Centrala Bilregistret var det första projekt som ålades Statskonsult, som bildades 1969. Projektet avsluta-
des 1973 i samband med att driften av systemen lokaliserades till Örebro.
16 Tele-Processing
17 Videotex gick i Sverige till en början under namnet Datavision och var ett sätt att via det allmänna telenä-
tet skicka text och bild med hjälp av bildskärmsterminaler. Televerket startade försök 1981 med videotex
eller teledata. I Storbrittanninen fanns ett motsvarande, Prestel och Frankrike hade Minitel. Sam Fedida,
vid dåvarande British Post Office, sedermera British Telecom var den som 1974 uppfann tekniken, som då
benämndes viewdata.
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Kjell Gunnarson:18 Ja, Karl-Axel var ju redan inne på det här med fusionerna och vilken
verkan de kunde ha på IT-utvecklingen. Jag har ju genomlevt en period, nämligen 1960-
och 70-talen som just var kännetecknade av en enorm aktivitet på den sidan och jag har
haft nöjet eller tvånget att vara med om en rad sådana. Det var ingen konkurrens i bran-
schen säger vi ibland och hänvisar till de begränsningar som låg i tarifföreningarna inom
Sakförsäkringen och som låg inom det mer eller mindre frivilliga tvånget på Livförsäk-
ringssidan, att följa samma villkor och samma tariffer, det är alldeles riktigt. Samtidigt så
kan man konstatera att just på Livsidan, när man har haft att ta hand om mer än tiotalet
små bolag som kom att ingå i Trygg-Hansa19, att de lika villkoren och tarifferna, de hade
både säljare och andra marknadsledande personer lyckats göra rätt stora knorrar på, vilket
gjorde att säkert ett tjugotal aktuarieutbildade människor satt i femton år eller mer för att
försöka kodifiera de här sakerna på ett sätt som gjorde att de blev hanterbara i dator-
systemen. Så att det fanns alltså möjligheter inom restriktionernas ram att göra detta. Ser
man på Sakförsäkringssidan så hade naturligtvis tarifföreningen liknande effekter men de
var kanske inte lika stränga.

När det gäller fusionerna och utvecklingen i branschen så får man ändå säga att det är
60-talet, med det som hände på Skandiasidan, som har varit väldigt styrande för hela Sak-
försäkringens utveckling. Skandia som först fusionerade, de så kallade S-bolagen,
Skandia, Svea och Skåne-Malmö, och sedan fick ta hand om Thuleproblemet20.
Thuleproblemet som i korthet bestod i att ett Livbolag ägde ett Sakbolag som höll på att
gå överstyr mer eller mindre och det tyckte man inte om från Försäkringsinspektionens
sida. Men det här förhållandet med egentligen det enda försäkringsaktiebolaget i bran-
schen, Skandia, som då höll på att bli väldigt stora medan vi andra, som tyckte att vi var
ganska stora och duktiga men vi var ju väldigt små i förhållande till Skandia.

Här kom ju frågan upp på ledande nivå, vilken balans får vi i branschen på det här
viset. Då såg man framför sig nödvändigheten av att få ytterligare stora, konkurrenskraf-
tiga bolag och helst då ett ömsesidigt bolag. Den ömsesidiga försäkringen var ju då fort-
farande väldigt stark, det var den dominerande delen av svensk försäkring, antalsmässigt,
bolagsmässigt och även volymmässigt var man ju stora med Folksam och det som sedan
blev Trygg-Hansa och Länsförsäkringar21 som då hade börjat sin starka utveckling. Allt
det här, med fusionerna, hade naturligtvis en oerhörd betydelse och i varje fusion i början
på 60-talet fanns utvecklingen på datamaskinsidan, så att säga, den var väldigt väsentlig22.
Man motiverade det hela också med att man måste ha större volymer för att kunna

18 Kjell Gunnarson, f. 1931, JK Uppsala 1952, Andre och Förste kurator Uplands Nation 1952–1953,
Advokatbyrå 1952, 1954–1955. Tingstjänstgöring 1955–1957, Advokatbyrå 1957–1959. Städernas Försäk-
ringsbolag 1959, ombudsman med inriktning på finans- och fastighetsfrågor. Bitr. direktör 1962. 1965
Direktör och chef för Rättsavdelningen Liv–sakförsäkring. 1967 Administrativ Direktör ingående i kon-
cernledningen, ansvarig för ADB (IT), samordning av koncernen och Kontorsrationalisering (KR). Efter
fusionen 1970 Trygg-Fylgia och Framtiden, Administrativ Direktör i Trygg-Hansa ingående i koncernled-
ningen, ansvarig för samordning, organisation, profilsamordning, IT, nytt kontorshus Fleminggatan. 1975
vVD i Trygg-Hansa. 1978 vVD med ansvar för Sakförsäkring. Slutade i Trygg-Hansa 1981.
19 Den äldsta delen av Trygg-Hansa härstammar Städernas Allmänna Brandstolsbolag som bildades 1828.
Namnet Trygg kommer från Svenska Arbetarförsäkringsanstalten Trygg som bildades 1889. Hansa delen i
namnet kommer från Försäkrings AB Hansa som grundades 1905. Efter beslut om att fusionera 1970
verkade Trygg-Hansa från 1 januari 1971.
20 1961 bildades S-bolagen genom en fusion mellan Skandia, Svea och Skåne-Malmö. 1963 genomfördes
fusionen S-bolagen och Thule. 1963/64 bildades sedan Skandiakoncernen. Skandia var Sveriges första
försäkringsaktiebolag och grundades 1855 i Stockholm. Svea grundades 1866 i Göteborg. I Skåne grunda-
des 1884 Brand- och lifförsäkrings-AB Skåne. Lifförsäkrings-AB Thule grundades 1872.
21 Det första ömsesidiga lokala bolaget som kom att bli Länsförsäkringar bildades 1801 och 1917 inledde
Länsförsäkringsbolagen en frivillig allians. Sedan 1969 har namnet Länsförsäkringar använts av alla bolag
inom koncernen.
22 Kjell Gunnarson har som kommentar till transkriptet förtydligat att utvecklingen på datamaskinssidan
fanns med som en direkt orsak till fusionsbesluten.
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ekonomisera den här utvecklingen. När man sedan kom vidare i det här så fick ju
fusionerna på 70-talet, 1970 års fusion som bildade Trygg-Hansa, där kom ju helt andra
motiveringar in, då var helkunden i centrum, utvecklingen var då mot att man ville
minska de stora huvudkontoren och få ut verksamheten i landet och kunna ha kundens
totala försäkringsbild med i fokus. Sedan kan man väl också säga om den här
utvecklingen att vi hade en aktuariell sida, man hade statistiken som försäkringsbolagen
behövde. Det fanns ett antal människor som gärna ville ha tillgång till utrustning som
gjorde det lättare att ta fram statistik. Så jag tror att det var väldigt viktigt. Jag brukar
ibland påstå att det farliga felet med försäkring är att vi i ledningarna alltid har haft
jurister, brandingenjörer och aktuarier, men jag tror ändå att det har kunnat vara till en
viss glädje samtidigt, just för att få den här utvecklingen. Ja tack, jag tror jag stannar där.

Rune Brandinger: Ja, tack så mycket. Det är intressant att höra hur motiven för fusio-
nerna har växlat från att det handlar om att samla stora volymer eller att sjösätta hel-
kundsbegrepp. Oss emellan vet vi ju egentligen att motivet var att ha något att skryta om
på Rotary och sedan växlade de officiella skälen, vi kan komma in på det också så små-
ningom. Jag tänkte mig att vi därefter kunde ägna oss åt Länsförsäkringar som var ”The
Real Runner Up” under den här tiden, eftersom vi har haft dominanterna i övrigt på gång
här. Då skulle jag vilja be Per Lind att berätta lite om det.

Per Lind:23 Ja, jag tänkte väl kanske börja med lite tidigare saker och ting än Länsförsäk-
ringar som ligger sent i min karriär. Jag började i Tarifföreningen 1961, som omnämnts
flera gånger och som var ett institut24. Den upplöstes sedan -68. Men den här perioden på
60-talet så tycker jag man kan säga att det skedde en väldigt stark utveckling inom Sakför-
säkring, driven inom Tarifföreningen men i stark konkurrens med Dags bolag, Folksam.
Det var ju inte så att Tarifföreningen var ensam på banan. Tarifföreningen var en kartell
och där fanns de flesta av de svenska bolagen, men utanför stod Folksam, Städernas25

och också LF26. Men LF var ju inte så starka på den tiden, utvecklingen där kan man säga
började först -68. Tarifföreningen var alltså ett utredningsinstitut för medlemsbolagen
där man skapade tariffer och villkor, gjorde ändringar och förbättringar och hade tillgång
till de bästa på aktuariesidan och de bästa på villkorssidan. För att driva fram de här för-
ändringarna hade man ett beslutsorgan, ett verkställande utskott där vd och vice vd ifrån
de här bolagen satt. Nisse Wohlin från Skandia var länge ordförande, sedan Karl Herman
Håkansson.

Men den centrala biten som jag levde i, det var på statistikavdelningen, där jag bör-
jade. Där fick man in hålkort så att det fyllde väggarna runtomkring i ett stort rum. Varje
månad var det leveranser ifrån de fem, sex bolag som deltog i statistiken. Det här betydde
ju att man hade ett fantastiskt statistiskt material inom Sakförsäkring som man sedan
bearbetade i hålkortsmaskiner. Där fanns de vanliga sorterarna och listmaskinerna, men

23 Per Lind, f 1933. 1956–61 SMHI, kombination av arbete som hydrologassistent och utbildning till
hydrolog. Var del av utbildningen på KTHs Väg- och Vattenlinje. 1961–68 Tarifföreningen (senare
Svenska Skadeförsäkringsföreningen). Anställdes som statistiker, blev chef för Statistikavdelningen 1964.
1968–82 Vegete, Chef Produktutveckling Sakförsäkring, senare chef Privatförsäkring. 1982–84 Skandia,
verksamhetskontroller (chef Johannes Norby). 1984–98 Länsförsäkringar, LFAB, VD och vVD i LFAB
under olika delar av perioden. 1999– konsult, i första hand uppdrag inom LF-sfären, främst gällande
bolagsköp och konkurrentanalys.
24 Tarifföreningen, senare Svenska Skadeförsäkringsföreningen (från 1873). Tarifföreningen utvecklade
tariffer och villkor inom Sakförsäkring.
25 Städernas Allmänna Brandstolsbolag bilades 1828 efter likvidationen av Allmänna Brandförsäkringsver-
kets stadsfond.
26 Länsförsäkringar, LF.
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det som var lite speciellt, det var en så kallad Multiplier27. Den kunde nämligen både divi-
dera och multiplicera, vilket inte var så vanligt på den tiden. Ja, det är klart att i matema-
tikmaskinerna fanns ju också de möjligheterna. Där fick vi då användning för hålkorts-
maskinerna på ett effektivt sätt och utvecklingen drevs, skall man väl säga, av de statisti-
ker och aktuarier som fanns från de stora bolagen. Det bildades där ett kluster av väldigt
försäkringskunniga människor. Under den här perioden skapades det som är så väldigt
speciellt för svensk Sakförsäkring, nämligen paketförsäkringarna. Alltså hemförsäkringar i
ett paket med ett antal olika moment28.

Det här var en stark effektivisering av verksamheten som jag tror vi i Sverige haft stor
nytta av och som i hög grad har hållit den utländska konkurrensen borta, därför att man
inte hade den här tekniken klar för sig. Utvecklingen inom den maskintekniska sidan var
till väldigt stor hjälp så att man kunde få de här produkterna att fungera mot kund.

När Tarifföreningen upphörde 1968, var det en viss herr Gyllenhammar29 som hade
kommit in i Skandia och drivit på upplösningen, karteller får ju inte förekomma. Så att -
68 drev Skandia fram en upplösning av Tarifföreningen och jag började på Vegete30, som
ju är ett av bolagen som sedan har ingått i Wasa31. Där hade jag hand om produktutveck-
lingen och så småningom var jag chef för hela privataffären. Under det 70-tal som jag
upplevde där var försäkringsverksamheten väldigt mycket styrd av den ekonomiska
utvecklingen i samhället. 1973 hade vi till att börja med en oljekris som innebar att det
blev mycket lägre skadefrekvens inom bilförsäkring, man körde inte så mycket bil. Det
blev lägre frekvenser även på andra försäkringar vilket ledde till att det på hösten -74
plötsligt blev billigt att försäkra. Då gick Trygg-Hansa ut och sänkte sina premier med 15
procent i en stor annonskampanj. Alla andra bolag kände sig tvungna att följa efter, men
det här var en total olycka för sedan kom den stora inflationsperioden med tvåsiffriga
inflationstal under resten av 70-talet och en bit in på 80-talet. Så vad som fick göras hela
tiden, det var att räkna fram premierna, hur mycket skulle höjas, hur mycket skulle vi
räkna om. Faktorerna 1,15, 1,20, 1,25, vad var det som skulle gälla. Där var det viktigt att
ha fungerande datasystem så man hela tiden kunde klara av det här. Kostnaderna steg
ibland så snabbt att man var tvungen att skicka ut krav till kunderna kvartalsvis, fastän
det egentligen var årsförsäkringar som bara skulle förnyas varje års förfallodag.

Jag var sedan på Skandia ett par år och jobbade hos Johannes32 och fick lära mig väl-
digt mycket om försäkringsekonomi. Skandias årsredovisningar är ju en lärobok i försäk-
ringsekonomi eller var det på den tiden i alla fall, när man hade både Liv och Sak att
berätta om. Där var det som jag närmast kom i kontakt med på IT-sidan upphandling av
ekonomisystem, som väl var det området där man kanske hade möjlighet att föra in stan-
dardsystem som man kunde köpa utifrån. Inom själva försäkringsområdet utvecklade vi
ju alltihop själv kan man väl säga, i alla fall under den här perioden. Sedan har det kanske
blivit lite uppluckrat där också. Jag var där i två år ungefär och sedan har jag varit på LF

27 En Multiplier var en kalkylator som användes tillsammans med hålkortsmaskinerna. IBM hade sin första
603 Electronic Multiplier 1946 och modell IBM 604 kom 1948. 1953 kom IBM 650 Magnetic Drum Cal-
culator.
28 Per Lind har som kommentar till transkriptet förtydligat att de tidigare separat sålda försäkringsmomen-
ten brand, inbrott, vatten etc. summerade till en total hemförsäkring för lägenhetsboende. På motsvarande
sätt skapade paket för villahem-, fritidshus- och bilförsäkring.
29 Pehr G. Gyllenhammar.
30 Namnet Vegete tillkom 1937 som ett namn på samverkan mellan de fyra bolagen Veritas, Göta, Tor och
Europeiska Varu- och Resgodsförsäkringsanstalten. Den äldsta delen har sitt ursprung i Östergötlands Nya
Brandstods AB från 1875.
31 Vegete och Allmänna Brand fusionerade 1987 tillsammans med Skånska Brand och Valand och bildade
Wasa. Länsförsäkringar fusionerade med Wasa 1998.
32 Johannes Norrby.
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AB och där jobbat med strategiska frågor, framför allt produktfrågor och involverad i
olika utvecklingar som har förekommit där. Men jag stannar där.

Rune Brandinger: Det du egentligen talar dig ganska varm för, det är en centralistisk,
elitistisk Tarifförening som tog hand om både produktutveckling, prissättning och annat
till välsignelse för alla därför att bolagen hade inte själva lika förnämliga statistiker och
aktuarier. Det är en ganska Stalinistisk syn på det hela, tycker du inte det?

Per Lind: Ja, jag förstår att man kan beskriva Tarifföreningen på det tillspetsade sätt som
du gör. Men min upplevelse var den, och det talar man ju om i många sammanhang, att
om du samlar ett kluster av människor som är duktiga inom ett område, så kan du åstad-
komma en stark utveckling. Jag tycker det här var ett exempel på det.33

Rune Brandinger: Ja, jag tror vi här har ett intressant ämne att diskutera efter kaffet.
Det är kanske lite symtomatiskt att det är svårt att hitta LF-företrädare från den tidiga
epoken därför att LF var ju typisk subversiv verksamhet såsom vi såg det, skulle jag vilja
säga. Som då hade otäckt mycket framgångar i sig men inte genom att satsa i jättestora
datorer utan genom att bedriva en väldigt, som det skulle visa sig, sund och decentralise-
rad riskbedömningsverksamhet. Väl förankrad i lokalsamhället och det betyder att det
inte fanns några stora resurser någonstans utspridda ute i landet på IT-sidan inom LF.
Konsulter var nog i många fall lösningen i den lilla skala som det då handlar om ute i
bygderna.

Per Lind: Får jag bara säga en sak, riskbedömning må vara en sak men det som mest var
grunden för LF:s framgång, det var lågt pris.

Rune Brandinger: Jag tänkte du skulle säga Tarifföreningen men, nej.

Per Lind: Nu har vi lämnat Tarifföreningen.

Rune Brandinger: Gunnar, du var konsult under den här tiden och jag vet att du hade
en del uppdrag åt LF. Hur kom detta igång egentligen?

Gunnar Svedbergh:34 Ja, tack. Det var en intressant start för det här. Jag fanns då i
gamla Sundsvallsbanken och jobbade med banksystemens utveckling i ett tidigt skede.
Jag blev en dag 1969 nedbjuden till LF AB som hade en så kallad administrativ konferens
och man ville då höra lite om vad gör man inom bankvärlden. Då blev debatten lite av
det Dag berättade om här i starten. Det var att identifiera personen, att hitta person-
register av lämpligt slag. Det var också att konstruera, för vi hade då också ett antal

33 Per Lind har kommenterat transkriptet och lagt till att det under en period på 1960-talet skapades en
unik premiesättningsteknik på skadeförsäkring som i stort fortfarande gäller – till skillnad från Stalins idé-
bygge.
34 Gunnar Svedbergh, f. 1938. 1960–66, arbetade med kommunsammanläggningar som anställd i Södertälje
Kommun. 1966–68, arbetade med kommunsammanläggningar som anställd i Sundsvalls Kommun. 1968–
70, arbetade i Sundsvallsbankens investeringsbolag, TULVE AB. Arbetade med utveckling av bankens
egna system. 1970 bildades företaget NorrData som ett företag i TULVE AB, tillsammans med de fyra
norra Landstingen. Hade min första kontakt med Länsförsäkringsgruppen som gästtalare kring ämnet
personregister i bank och försäkringsbranschen. 1970–80 Utv.chef i Norrdata AB. 1980–83, eget konsult-
företag i Sundsvall, Samkonsult Utveckling AB. Stor kund var Länsförsäkringsbolagen. 1983–86 vVd i
Jämtlands Länsförsäkringsbolag. 1986–89 ADB-chef i Länsförsäkringsbolagens AB, totalansvar för utveck-
ling och drift av IT-system för samtliga Länsförsäkringsbolag, i samverkan med de lokala driftenheterna.
Drev 1990–98 Jämtdata AB i Östersund. Utvecklade 1998–2001 Jämtdata till Arrowhead som under 2001–
02 såldes till Vattenfall. Efter 2001 pensionär med ett antal styrelseuppdrag i olika företag.
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människor som inte fick personnummer utan vi måste konstruera personnummer. Alla
våra invandrare på den tiden hade icke-personnummer. Det här var faktiskt problem och
vi hade en mycket intressant diskussion minns jag, på den där konferensen.

Det var min första träff och det sade klick, sedan dess har jag jobbat mot Länsförsäk-
ringsbolagen i princip hela mitt liv. Frånsett att jag har jobbat mycket mot Folksam med
vad vi kallar det här distansförvaltningsprojektet med verksamhet i Östersund. Sittande
vid terminaler och jobbande och skötte Folksams samtliga försäkringssystem. Jag åter-
kommer till det senare. Tillbaka till Länsförsäkringsbolagen där jag blev lite av en hus-
konsult, jag jobbade väldigt mycket med gruppen. Inte bara i IT-frågor utan också
mycket med organisationsfrågor. Men, i IT-diskussionerna blev det en gruppering av
Länsbolag, tre stycken, som fick namnet 3B 1978 därför att det var -78 vi började. Man
ville då visa dels sin relativa styrka på marknaden, vi är små men kraftfulla, vi vill ha IT-
tjänsterna i våra händer så att vi kan bli bättre. Där startade ett utvecklingsarbete, mycket
användarorienterat men också väldigt mycket med den lokala ledningens kraft och stöd,
man lade väldigt mycket vikt vid det. Vi affärsutvecklade, organiserade, vi skapade nya
modeller för vår organisation genom att utveckla ett nytt användarsystem.

Rune Brandinger: Gunnar, vilka var de tre bolagen?

Gunnar Svedbergh: Det var Dalarna, Älvsborg och Jämtland. Det resulterade i att jag
sedermera blev vice vd i Jämtlandsbolaget och därefter chef för ADB-verksamheten som
det då kallas på Länsförsäkringsbolagen. Nu får du ta rätt på det här, sade man bara, var-
sågod, börja här, och det gjorde jag. Men min bästa erfarenhet är alltså användardriven
systemutveckling men också ledningsdriven. Det var en stolthet för företagarna i de
lokala bolagen, inte bara en stolthet för att man hade mäktat med att göra så här, utan
man började också använda det i sin affärsutveckling. Jag minns att vi diskuterade och vi
minskade antalet mellanchefer. Vi fick handläggarna att med hjälp av tekniken ta ett
totalansvar för varje ärende. Det var alltså en revolution i den världen. Det där hade vi
sedan med oss lite grann när vi jobbade med Folksam då vi bildade sådana här system-
förvaltningsenheter och jag tycker att vi hade ett utomordentligt bra arbetssätt, tillsam-
mans med personalen och i ledningarna inom hela den organisationen.

Rune Brandinger: Gunnar, hur mycket av demonstration mot 08:rna var det här?

Gunnar Svedbergh: Ja, det fanns en viss vilja. Men det var inte en demonstration mot
08:rna, det här var en demonstration mot de övriga bolagen i gruppen, helheten.

Rune Brandinger: Ja, men det kan inte vara en händelse, Dalarna hade fortfarande de
korslagda pilarna på entrédörrarna, så långt de orkade. Jämtland kör republiken Jämtland
så fort de kan. Det kan inte vara en händelse att det var precis det här gänget?

Gunnar Svedbergh: Nej, det var ingen händelse, utvecklingen påskyndades givetvis väl-
digt mycket av det här. Jag tycker det var intressant, det visade på en förmåga att i en
grupp som bestod av ett fast kollektiv på 27 bolag att ändå tre stycken bröt sig loss, som
inte hade något traditionellt gemensamt. Det var tre stycken fria vandrare. I och för sig så
var det ett antal människor, bland annat konsulter, som stödde den här utvecklingen och
givetvis talade för den. Men den förde mycket gott med sig, vi fick ett engagemang i de
här små bolagen, vi skall ha det klart för oss när vi talar Skandia och SPP och andra, så
var varje Länsförsäkringsbolag inte mer än en 40–50 anställda. Där greppar man det här
och man fick ett eget ansvar för de här hjälpmedlen. Det var främst då sin egen affär,
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Länsförsäkringsbolagen hade ju det, egen affär i Sakförsäkring, traditionell Sak, medan
Liv och Motor var en gemensam affär.

Rune Brandinger: Vad gäller tekniska plattformar så sammanföll väl detta med mini-
dator-premiären?

Gunnar Svedbergh: Ja, epoken minidatorer. Honeywell Bull35 var en stor leverantör och
IBM blev en stor leverantör vilket de var sedan tidigare.

Rune Brandinger: Tack. Jag tror att vi också där har ett råämne för ett tema. Leve upp-
rorsmakarna alltså.

Gunnar Svedbergh: Rätt.

Rune Brandinger: Ja, skall vi då ta motsatsen till upprorsmakare, nämligen de som man
vände sig till om man absolut inte ville ha kritik i styrelsen, för det kunde man inte om
man köpte IBM.

Claes-Göran Boregård:36 Ja, det kan så vara. Min erfarenhet ifrån IT och försäkring
sträcker sig från 1977, då jag kom in och började arbeta mot försäkringsbolag, som
ansvarig för ett par av de stora svenska bolagen. Jag var sedermera försäljningschef för
försäkring och hade sedan ansvar för bank och försäkring och så vidare, till något år in på
2000-talet. Man kan undra, varför sitter IBM här, för här är det ju frågan om användare
och så, men vad gör då IBM här? Jag tror att det väl kanske är ett tecken på att IBM i det
läget hade en alldeles särställning. De var väl, skall vi säga, dominerande på att förse för-
säkringsbolag med IT-utrustning och egentligen på alla områden utom terminaler. Med
terminaler var det ett svårt slag, speciellt kanske här i Norden och Sverige, med Data-
saab37 som var en lokal leverantör som förstås sedermera blev Ericsson Information
System som sedan såldes av och så vidare. Men på resten var ju IBM, får man nog säga,
dominerande och hade en modell som passade väldigt bra med en stor central datama-
skin, service skulle vi säga idag och sedan ett nät ut.

Med tiden så vart det en terminalisering, som drevs utav effektiviseringskrav, att
bolagen såg möjlighet att fånga data ute vid källan, att rätta felen på en gång. Det som jag
ser möjliggjorde den här terminaliseringen var också utvecklingen utav programvaror
som det man då kallade för DBDC, Databas datakommunikationssystem. Alltså möjlig-
het att kunna få direktaccess till data på ett skivminne och inte veva tejp eller band som
man gjorde varje natt när man gick igenom sina aviseringar och så där. Här kunde man
direkt komma åt data och IBM var väldigt framgångsrik med flera sådana system, de

35 Det amerikanska företaget Honeywell hade verksamhet inom stordatorsidan som man 1970 fusionerade
med datorverksamheten i General Electric vilket blev Honeywell Information Systems. 1986 skapades
Honeywell Bull, ett samarbete med Compagnie des Machines Bull från Frankrike och japanska NEC Cor-
poration. Honeywells ägarandel minskade successivt och 1991 hade Honeywell inte längre någon verksam-
het inom datorsidan.
36 Claes-Göran Boregård, f. 1940. Civilingenjör. Anställdes på IBM 1965 som systemman (konsult) och
förblev IBM trogen fram till pensioneringen 2007. Merparten av denna tid (1977–2002) med sälj- och
säljledande uppgifter inom IT för bank- och försäkringsbranschen. Först försäljningsansvar för enskilda
större försäkringsbolag senare marknads- och affärsansvar för samtliga större försäkringsbolag och banker i
Sverige. Totalt fyra års ”assignments” vid IBM EMEA huvudkontor i Paris med bl.a. marknadsansvar för
europeisk försäkring.
37 Datasaab, division inom Saab-Scaniakoncernen som formerades vid 1960-talets början med utgångs-
punkt i Saabs data- och elektronikdivision. Dess verksamhet låg inom datortillverkning och systemkon-
struktion.
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hette CICS38 och de hette DL/I39, IMS40 och så vidare. De var väl egentligen en standard
för de flesta bolag i branschen. Det fanns ett av de stora bolagen som försökte sig på att
utveckla en egen sådan här systemprogramvara, eftersom det som en leverantör som
IBM tillhandahöll kanske inte uppfyllde alla krav men de fick ge sig där, det var för kom-
plext och man fick avbryta det.

Det vi på den tiden sålde till försäkringsbolagen var framför allt hårdvara och i viss
mån programvara. Tjänster levererades men de ingick ju ofta i paketen, så att säga, de tog
man ytterligt sällan separat betalt för utan de finansierades utav de marginaler som fanns
på hårdvaran och i viss mån på programvaran. Idag ser ju världen lite annorlunda ut, idag
är ju, om man tittar på IBM, merparterna utav intäkterna tjänster, sedan är det program-
vara och sedan är det en del hårdvara. Dels så kan man fråga sig, varför hade då IBM en
sådan här dominerande roll. Man kan då säga och det gällde nog världen över, att bank
och försäkring var, så att säga, kärnverksamheten eller en kärnmarknad för IBM. Det var
så väldigt mycket på den tiden och är väl i viss mån så även idag. Men det var väl kanske
mera uttalat på den tiden eftersom IBM hade en mycket mer stark ställning då än vad
man har idag. Idag finns det ett större utbud utav olika leverantörer och modeller och så
vidare, så det är inte alls samma grepp som man hade ifrån leverantörens sida på den
tiden. Så det var bra produkter som passade väl och varför passade dem? Ja, jag tror att
IBM hade en organisationsmodell som var väldigt framgångsrik. För de stora kunderna
hade man en försäljningsansvarig person, ofta högskoleutbildad, som var uppbackad utav
ett team utav ett antal duktiga konsulter som kunde teknik och alla möjliga saker, som
bara jobbade med den här kunden. Så det var ett väldigt, väldigt sammansvetsat team.

IBM var också noga med att lyssna av och diskutera med sina kunder och hade då
mycket utbildning, för den sköttes ju i många lägen utav leverantörerna på den tiden och
i mångt och mycket så kanske leverantören kunde mer om den här tekniken än vad
användaren kunde. Idag så har det säkert vänt på sig. Det fanns ett utbildningscenter på
Lidingö där det fanns all utbildning, allt ifrån teknikutbildning till utbildning för led-
ningen, vilket jag tror var ganska unikt för IBM, att det var inte bara teknikutbildning
utan att det också var för ledning. Det fanns ett stort center nere i Bryssel och vi åkte
ofta, åtminstone en gång om året, över till USA på anordnade seminarier, specifikt för IT
eller ADB som de hette då, inom försäkring. Man träffade då amerikanska bolag och
bolag från hela världen och fick klart för sig vad det är som händer och man kunde väl
ofta konstatera att vi låg före när det gällde avancerad användning, inte när det gällde
volymer men när det gällde avancemangen.

Rune Brandinger: Tack. Jag tror du har rätt i att organisationen och styrkan i den inter-
nationella uppbackningen och möjligheterna att hämta intryck verkligen är sant interna-
tionellt och betyder väldigt mycket. Full av tilltro till detta så kom jag till Skandia 1966
som, ja IT-chef skulle det väl hetat nu för tiden, kanske CIO41 i bemärkelsen Career Is
Over, som det egentligen… men anyway, jag trodde alltså på vad IBM hade sagt efter-
som jag hade stått och predikat det själv i åtta år. Så vi satte igång att göra alltihop det där
som du nu konstaterade var omöjligt. Det vill säga, vi sjösatte system som byggde på
egentillverkade operativsystem med direktåtkomst med databassystem som vi hade
snickrat till själva via terminaler som förde ett äventyrligt liv via linor och sådant som på
sin höjd levererade 9,6 kilobyte då, den typen. Alltihop det där var på en gång. Trots att

38 CICS, Customer Information Control System som är en transaktionsserver. Lanserades 1969.
39 DL/1, Data Language One var en databashanterare (för hierarkiska strukturer) som kombinerad med
transaktionshanteraren IMS DB/DC senare utgjorde (Full ) IMS.
40 IMS, IBM Information Management System, en hierarkisk databas och informationshanteringssystem,
speciellt anpassat för stora transaktionsvolymer. IMS togs först fram för Apolloprogrammet 1966.
41 Chief Information Officer.
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vi bodde i ett försäkringsbolagshus så hade vi inte tagit till oss det här med riskackumu-
lering. Men där fick ju däremot våra kunder lära sig ”The Hard Way”, så att säga.

Vi satte i alla fall igång ett Civilförsäkringssystem som det hette då, alltså hem, villa,
fastighet och Motorsystem kom strax ovanpå det, med samma stuk och samma problem.
De som tog lite längre tid på sig var gudskelov Livprojektet som kom igång någon gång -
72, -73 och som också hade en enorm överlevnadsförmåga. Det höll på väldigt länge och
det systemet tror jag var igång, delar av det i alla fall, ännu in på 90-talet. Det är väl ett
bra betyg. Ja, leve gammal COBOL42 och ALGOL43. Anyway, efter alla de här sakerna
som jag då försökte med där, det bekräftade till slut vad du sade. Det var för tidigt, det
var för mycket, användarna orkade inte med det här själva. Så kom då Johannes och fick i
uppdrag att försöka sopa ihop spillrorna. Kan du berätta hur det gick till?

Johannes Norrby:44 Ja, tack för den här kicken in på det här, sedan blir det intressant att
prata om det här för det finns ju flera stycken här i salongen som var med på den här
tiden. Det var ju en fantastisk sak, tyckte jag då och det tycker jag fortfarande, när jag
1969 fick diskussionen med Skandia vilket resulterade i att jag 1/9 -69 kom till Skandia
och vad jag kommer till, det är ju ett tåg som rusar på i väldigt hög fart. Sedan kan man
då kanske med din bild diskutera om det här var förarlöst eller inte på den tiden. Men det
var det ju inte för du satt och bevakade det här så att säga. Men det var kanske ändå en
rätt så vildvuxen historia. Hur fick vi upp farten för att komma in på det här, vilka erfa-
renheter hade jag. Ja, jag hade börjat på IBM 1962 när jag var klar med mina högskole-
studier och placeringen var då uppe i Sundsvall, alltså på ett rätt så litet kontor. Där fick
man i början träna på ett antal olika kunder och jag fick en rätt så grundlig hands on-trä-
ning, till och med på hålkort och programmering och allt möjligt annat sådant här som
jag tror satt rätt så bra så småningom. Rätt så snabbt kom jag också in på den större kun-
den där och det var Skogsbrukets Datacentral. Skogsbrukets Datacentral. Det var en
fusionering utav ett antal virkesmätningsföreningar i norra Sverige, det vill säga genom en
fusion skulle man åstadkomma något större och bättre. Där fick man se en del utav de
problemen och det kan vi komma tillbaka till.

Sedan kom ju då möjligheterna också och det är när IBM lanserar, ifrån 1401/1410-
systemen45 som vi arbetade med då, när 360-systemen46 kommer. Det var liksom att

42 COBOL, förkortning för Common Business Oriented Language, ett programspråk för lösning av
administrativa uppgifter med dator, t.ex. inom personaladministration, orderbehandling eller lagerbokfö-
ring. Det amerikanska försvarsdepartementet samlade i maj 1959 representanter för datortillverkare,
användare och myndigheter i USA i syfte att skapa ett gemensamt affärsspråk. Sammankomsten resulterade
i att en första version av COBOL kom 1960. Samma år deklarerade det amerikanska försvarsdepartementet
att det inte skulle införskaffa eller hyra datorer som inte kunde hantera språket. Det ledde till att COBOL
blev ett av de första programspråken som kunde köras på olika maskiner med samma resultat. COBOL
fick stor spridning och var vid 1960-talets slut samt under 1970-talet ett av de mest använda programsprå-
ken. Paul Ceruzzi, A History of Modern Computing (Cambridge, Mass., 1998), 91f.
43 ALGOL, förkortning för Algorithmic Oriented Language, ett av de äldsta högnivåspråken. Det
konstruerades under 1950-talets senare hälft av en kommitté av europeiska och amerikanska forskare,
delvis som en reaktion på det under 1950-talet utvecklade FORTRAN, och slog igenom med en version
från 1960, ALGOL 60. Se t.ex. ”ALGOL Session”, i History of Programming Languages, ed., Richard E.
Wexelblat (New York, 1981), 75–172.
44 Johannes Norrby, f. 1936. 1962 civiljägmästare och civilekonom, 1962–66 IBM, Sales Representative,
placering i Sundsvall. 1966–69 Skogsbrukets Datacentral (SDC), systemutvecklingschef och teknisk chef.
1969–75 Skandia, chef Systemtjänst, utveckling, installation och drift av gemensamma system för de fusio-
nerade bolagen (Skandia, Svea, Skåne och Thule). Föreläsningar och författarskap (ADB Systemarbete –
tillsammans med Rune Brandinger – och Lönsam ADB) lämnar IT-området 1975 då ekonomidirektör
Skandia.
45 1401 som var en mindre variant av transistorerad dator från IBM och som introducerades av 1959. Den
var ofta komplement till en större dator. 1410 kom 1960 och var en förbättrad version av 1401. 1401
arbetade med tre bitar medan 1410 arbetade med fem bitar.
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världen bara öppnar sig, helt plötsligt hade man 8 bitar att hantera. Då gick jag över,
sålde först maskinerna och sedan så gick jag faktiskt över till den stora kunden, Skogs-
brukets Datacentral och det är där jag är innan jag kommer till Skandia. Skogsbrukets
Datacentral, intressentfilosofin där, det är alltså ett antal skogsägarföreningar och ett antal
skogsindustrier som håller på och handlar med virke och allting annat, så att här fanns
rätt mycket utav spänningar inbyggt i ägarkretsen. När jag kommer till Skandia så måste
jag ju förbereda mig och jag gör det på flera olika sätt, men jag skall ta upp två sätt här.
Det ena är att jag läser en bok som herr ordförande hade författat som heter Systemra-
tionalisering47. Du hade ju strukturerat upp väldigt väl hur det här skulle gå till.

Rune Brandinger: Ja, teorier går alltid.

Johannes Norrby: Ja, men du hade strukturerat upp det, det är ju det som är en utav
basen som vi haft och det andra, det är företagspolitiken. Skandia som jag inte känner alls
när jag kommer till det är ju resultatet av ett antal fusioner och det spretar väldigt mycket
i organisationen, inte bara i datasystemen. I företagspolitiken, jag tror faktiskt att jag
minns det ordagrant, så står det att ”Koncernen skall omfattas av enhetliga administrativa
system”. Det var ju för att liksom få ihop koncernen och ”alla data skall behandlas auto-
matiskt”.

Rune Brandinger: Yes, exakt så stod det.

Johannes Norrby: Bakgrunden till detta är ju då att här fanns ju med skall vi säga, Svea,
Skåne och Skandia också för den delen. Alla tre, hade så att säga väl goda hålkortssystem
men inte så där våldsamt avancerade. De som ligger långt fram här, det är de som blir
inköpta senast och det är Thule48 som hade satsat oerhört mycket på det här. Detta både
för att framstå som ett progressivt företag för att kunna få mer personal och allt annat
sådant där. Mina resurser då, i de här sammanhangen, förutom att jag hade förmånen att
ha över 300 medarbetare, det var ju att de administrativa cheferna, det fanns i en zonor-
ganisation och i en matrisorganisation.

Om man tänker på det efteråt så kanske det inte var världens lättaste organisation att
utveckla men det gav i alla fall väldigt mycket kontakter och mycket diskussioner. Det
gav också ett bra underlag för hur man skulle organisera upp projekten och som du själv
var inne på innan du sparkade in mig här, så hade ju en del kommit igång men väldigt
mycket låg i att man var nästan framme. Vi känner ju till det här att om man frågar en
projektledare, hur långt har det kommit så har det kommit till 90 procent. Jaha, när är du
färdigt då? Ja, det får vi se, säger han. Det fanns alltså uppskjutningar på projekt och all-
ting annat sådant där. Det betydde att de första åren, -70 och -71, så gällde det egentligen
att försöka baka ihop det här på något sätt och försöka få grejerna att gå. Det är möjligt
och det får man väl ta så här i efterhand i så fall, att det behövdes en hel del hårdhänthet i
det här för att man skulle klara det.

Det blev ju inte lättare av att Skandia vid samma tid när man hade gått ur Tarifföre-
ningen och annat började konkurrera med priserna och så upptäckte man helt plötsligt
att lönsamheten kanske inte kom med samma automatik som tidigare. Så att det var nog

46 IBM:s 360 var en datorserie utvecklad under 1960-talet för att ersätta 7000-serien. Avsikten var att
introducera en gemensam dator för både kommersiellt och vetenskapligt bruk och IBM 360 fanns i olika
storlekar beroende användarens behov av beräkningskapacitet. Paul Ceruzzi, A History of Modern Computing
(Cambridge, Mass., 1998).
47 Rune Brandinger, Systemrationalisering, organisation, ledning (Studentlitteratur 1968).
48 Lifförsäkrings-AB Thule grundades 1872. 1963 fusionerade S-bolagen och Thule i vad som sedan bil-
dade sedan Skandiakoncernen.



20

lite en överraskning för mig liksom när jag redan första året kom in i det här, hur rationa-
liserar man avdelningen, hur skall man trycka ner budgeten lite grann jämfört med tidi-
gare. Det var inte en frisedel på det sättet när det gällde kostnaderna. 1971 kom vi i alla
fall igång med rätt mycket faktiskt, såvitt jag minns i alla fall, men minnet kan vara fel
första delen av Livsystemet. Men för att komma igång med det så behövdes det också en
sak till och det var maskiner och då kommer man tillbaka till IBM och det var definitivt
inte IBM:s fel, men jag hade ju lärt mig det där redan uppe i Sundsvall att om man tror
att en maskin har så här mycket kräm och man sätter igång och börja köra system på den
så visar det sig att den är så här. Så att det är lika bra att ta till riktigt ordentligt ifrån bör-
jan. En av de första grejerna jag gjorde var att få in en ordentlig maskin så att vi inte
skulle ha det problemet i alla fall.

Sedan kan man ju då notera att Skandia på den här tiden började växa internationellt
och vad vi hela tiden pratar om när det gäller systemutveckling, det är den svenska orga-
nisationen. Den utländska lever ett helt eget liv, så att jag har liksom sagt den delen
också. Samtidigt gäller det ju att sätta upp lite granna morötter framöver här. Det hade
också satts igång redan tidigare och det fanns alltså ett hörn, en liten verkstad, där man
höll på att prova med just de här nya terminalerna, kopplingar till datamaskinerna, att
försöka få ut data till distriktskontoren, sådan försöksverksamhet fanns igång.

Rune Brandinger: Jag blir så gripen här så jag glömmer tiden.

Johannes Norrby: Får jag 30 sekunder på mig. Om man tittar på 70/75 så stabiliserar
sig de här systemen, vi börjar plocka in terminaler och när vi kommer till -74, -75 så har
vi faktiskt nästan 500 terminaler igång. Vi har kopplat ihop det här i ett redovisningssy-
stem, det som Per var inne och talade lite grann om tidigare. Där tar ju egentligen, så att
säga, min tid inom själva IT-områden mer eller mindre slut då jag -75 växlade över till
ekonomifunktionen och dessförinnan har jag hunnit skriva en bok omkring lönsam
ADB49. Ja, tack.

Rune Brandinger: Ja, tack. Det här var oerhört spännande och innehållsrika år, just
kring början på 70-talet. Mycket hände både tekniskt och organisatoriskt. Många av de
här fusionerna kom. Det skall vi återkomma till. Jag skulle då vilja att en annan gammal
IBM-säljare och systemman som det hette på den tiden, som så småningom utvecklades
åt det bättre hållet, nämligen Perolof Axelsson ta till orda.

Perolof Axelsson:50 Ja, min bakgrund är ju sådan att jag startade på IBM 1960 och sedan
hamnade i försäkringsbranschen 1972. I försäkringsbranschen hamnade jag på ena hal-
van, man pratar ju om Sak och Liv där jag alltså hamnade på Liv-sidan på SPP. Det är
klart att det är möjligt att man skulle ha en annan uppfattning om försäkringsbranschen
om man hade erfarenhet från både Sak- och Livområdet. Mitt inlägg är mer Liv-oriente-
rat. Det som slog mig var, eftersom jag hade IBM-bakgrunden och absolut inte fanns på
försäkringsbranschen inom IBM-tiden då jag bara jobbade med industrin, både som
systemman och säljare och försäljningschef.

När jag sedan kom till försäkringsområdet och försäkringsbranschen så slår det mig
direkt att svensk försäkring, om vi tittar på den här perioden och då är vi inne på 70-tal,
låg väldigt långt framme om vi jämför i övriga världen. Den frågan tycker jag också är en

49 Johannes Norrby, Lönsam ADB : kalkyler och kriterier (Stockholm, Norstedt, 1972).
50 Perolof Axelson, f 1937, började på IBM 1960, Statskonsult från 1972 och sedan verksam i SPP, först
som vVD 1977–81, och sedan SPP Liv. 1991–94 VD i Trygg-Hansa SPP, 1994–2000 VD i SPP Livför-
säkrings AB, 2001–02 VD för Förenade Liv nuvarande Bliwa Livförsäkring, plus en mängd styrelseupp-
drag.
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fråga som gäller idag, varför gjorde man det då och varför gör man det inte idag? Det kan
jag inte svara på, men man gjorde det definitivt på den tiden. Man kan se det på ett
exempel, 1978–79, då ger SPP Svenska IBM den största order som de någonsin hade fått
vid det tillfället. Om vi då tänker på hela industrin och alla flygbolag och Volvo, vad de
än hette, hade aldrig fått en sådan stor order som IBM fick från SPP. Det är liksom ett
tecken på att man ligger väldigt långt framme, att ett litet bolag som SPP kunde ge en
sådan stor order och det var ju också med terminaler och allt möjligt.

Åkte man utomlands som man gjorde på den tiden, det beskrevs här utav Claes-
Göran, varje år och tittade var svensk försäkring låg och vad de gjorde så uppfattade jag
det alltid som att man inte hade någonting att ge utomlands. Det är klart att man i USA,
om vi hade mäklarna med i bilden på den tiden, så hade man säkert kunna göra en massa
saker inom mäklarsystem och liknande, men inte inom de områdena vi jobbade med då.
Det som egentligen hände om man skall se på ett svenskt, utifrån mitt perspektiv, det är
ett 60-tal då man kliver in i dataåldern, ett 70-tal då man kliver in i tekniken som kom-
mer, att den går från sekventiellt till random, det var ju en stor grej som var väldigt viktig
i försäkringsvärlden. Man kunde behandla ärende för ärende, kund för kund. När man
kommer in i ett 80-tal är man inne, åtminstone på Liv-sidan, då svenskarna börjar fun-
dera på hur mycket får jag i pension. Vad gäller det, vad är ITP51, vad är Livförsäkring,
vad är pension och liknande. Marknadssidan kommer in, kunden börjar finnas i alla
lägen.

1985, det var ett sådant där jätteår i svensk försäkring. Svensk försäkring var ju låst
ända fram till 1985 på Liv-sidan. Det fanns ingen konkurrens, det har sagts här förut,
samma tariffer, samma priser på alla grejer. Man fick inte ens en gång ha olika produkter,
det fanns ingen som helst konkurrens. Det här bröts då upp 1985. Det var någonting
som hette PED, Pensionsförsäkringsdelegationen, som styrde allt det här med Nore
Persson från Trygg-Hansa kommer jag ihåg och Skandia, ja vad hette han från Skandia
som var ordförande, de varvade jämt där? Där styrdes allting hur man skulle bete sig
marknadsmässigt i branschen mot kund. I det läget var det faktiskt Wasa som hade
plockat fram Reflex52, då sprack hela PED.

Rune Brandinger: Valand53.

Perolof Axelsson: Tack, ja det är rätt. Då sprack hela detta och äntligen så blev försäk-
ringsbranschen marknadsorienterad. Om det är det som är skälet till att man stoppar
utvecklingen på datasidan det vet jag inte men hur det än är, är det klart att företagen
börjar tänka mer i system och säljar- och mäklarutvecklingen och allt möjligt kom då in
på 80- och 90-talet. 90-talet är ju inte med i den här historiebeskrivning men då hände
något väldigt viktigt i alla fall. Vi stod då på en bra bas men jag är inte säker, när vi nu är
vi inne på de här jämförelserna, att svensk försäkring har gått vidare på det sätt som man
gjorde på 60-, 70- och 80-talet, tekniskt och i användandet av datamaskiner, som man
gjorde hela tiden. Vi låg längst fram i världen i de här lägena. Det bästa på skadesidan tror
jag, de bästa skaderegleringssystemen åtminstone, de fanns då på 80-talet och på Liv-
sidan. Fantastiskt fina system, system som fortfarande går. SPP tog fram ett system, -72, -
73, Sesamsystemet. Det finns kvar idag och nu håller man på att ändra det eller bygger
om till ett nytt system och det är alltså i 35 år som man kört det här systemet. Tack.

Rune Brandinger: Det där är ett intressant tema för vi har i andra fokusgrupper funnit
att svensk bank internationellt låg i absolut topp under 70- och 80-talet. Det gör vi inte

51 Industrins och handelns tilläggspension.
52 För en beskrivning av Reflex, se diskussionen på sidan 50–51.
53 1894 grundades Valand, först med namnet Svenska Arbetareförsäkringsbolaget.
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längre. Alltså, den enkla förklaringen ser vi ju här, det var vi som höll på då. Så enkelt var
det. Då tar vi och lyssnar på Jan-Erik Erenius.

Jan-Erik Erenius:54 Tack. Ja, jag är ju egentligen en fullfjädrad hålkortsoperatör, men
det är det ingen som bryr sig så mycket om idag. Det var nämligen så att jag började på
Handelshögskolan 1961 och 1963 kände jag att man kanske skulle hitta något extraknäck
och plötsligt var det en lapp uppsatt på anslagstavlan att nattarbetare sökes hos SPP. Det
var väl ingen som visste vad SPP var, men det stod att måltid serveras och att det var bra
betalt. Så vi var 39 stycken proselyter som stod utanför Nybrogatan 11, tror jag det var,
och väntade på att bli insläppta i detta totalt slutna, helt anonyma företag, men med en
fenomenalt vacker träport. Gå och titta, den sitter kvar än idag. Det sorterades, vi fick
information och lite utbildning och en efter en föll bort, men till slut var vi 15 man kvar
som jobbade på nätterna och fick dessa goda mackor, det var majonnäs på en och sardi-
ner på den andra. Om vi hade gjort bra ifrån oss fick vi också gratis cigaretter, det var ju
viktigt på den tiden.

Ja, då kan man fråga sig, varför var det så här? Jo, SPP var i totalt kaos. Totalt kaos,
beroende på att före 1957, då ATP-omröstningen skedde, hade SPP genom sina inflytel-
serika ägare varit den största mentorn mot ATP. De tyckte att okey för arbetarna, de kan
väl få en pension, men tjänstemännens pensioner, det sköter SPP. Nu vet ni hur det gick
och det blev alltså den stora chocken för SPP. SPP skulle bli en fribrevskassa. Alltså, man
skulle inte få in några ny premier, man skulle förvalta sitt gigantiska kapital, det var redan
då väldigt stort, och man skulle betala ut pensioner. Man tyckte att det där lät ju trevligt
och tilltalande trots allt. Men man skulle göra en snabb omtariffering, man skulle som
fribrevskassa räkna ut förmåner och så vidare. Vi kommer då in på det vi, P O55 och jag
vid lunchen satt och pratade om. Du hade ett sådant där litet fickminne. Vet ni hur
många hålkort det här minnet motsvarar? Säg nu, hur många var det?

Per Olof Persson:56 Ja, det motsvarar en långtradare med släp full med hålkort.

Jan-Erik Erenius: Just det. SPP hade vid den här tiden en renodlad hålkortsmiljö och
man skulle omtariffiera. Vad gjorde man? Man hade mängders, mängders, mängders med
hålkort. Jo, man bestämde sig för att flyga ner dem till Paris där Europas enda IBM 650
stod och tuffade. Så man chartrade ett plan. Det finns bilder för det här var en verkligt
stor nyhet i tidningarna också. Jag tror att det var ett sådant där gammalt tvåpropellers
trafikplan. Man lastade det fullt med hålkort, körde ner till Paris med tre gubbar som
skulle få lära sig att hantera denna fantastiska nyhet IBM 650.

De var där i tre veckor och tuggade dag som natt och så fick de på slutet nya hålkort
som de stoppade in i ett plan, eller om det var samma plan, och så flög de hem dem och
sorterade upp. Jag tycker det där är indikativt, hur det var med data då och till idag där
hela beståndet finns på det här lilla fickminnet. Ja, så började min karriär. Sedan blev jag
klar på Handels. Jag skrev en trebetygsuppsats, Människan och Datamaskinen tror jag
den hette, det var något allmänt lite fånigt. Det var inget problem med att få godkänt, det

54 Jan-Erik Erenius, f. 1937. civ, ek. HHS 1966. 1963 nattarbete som hålkorts- och IBM650-operatör i
SPP:s datacentral. Skrev 1965 trebetygsuppsats med stöd av erfarenheterna på SPP. Efter examen anställ-
ning som systemerare i det stora konverteringsprojekt från hålkort till IBM 360 som SPP just skulle
påbörja. 1964–1967 Projektledare för pensionsprojektet. 1968–73 Systemutvecklingschef SPP tillika ansva-
rig för SESAM-projektet. 1973–75 Chef för hela den administrativa uppbyggnaden av AMF Pension och
AMF Debiteringscentral. 1975–80 Sektorchef för AMF- enheterna. 1980-90 ingick i SPP:s företagsledning
med diverse ansvarsområden vid sidan av AMF, bl.a. grundare och VD för SPP Konsult AB. 1990–2000
VD för ”det självständiga” AMF Pension.
55 Per Olof Persson.
56 Per Olof Persson, civ.ing. och konsult, projektledare för Dataföreningens IT-historiska projekt.
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var ju ingen som visste vad datamaskiner var. Men då hade jag och en kompis frågat alla
på SPP, hur kommer ni nu att påverkas genom att då hade man ju fått bestämma sig för
en ny väg.

Rune Brandinger: Du har en minut på dig att förflytta dig på den nya vägen.

Jan-Erik Erenius: Just det, den nya vägen, det var bara så att man skull gå över direkt
från hålkort till IBM 360. Det är för långt att berätta här. Jag berättade vid lunchbordet
om Rune Brandingers första COBOL och systemkurs i IBM:s regi. Jag var med på den i
Sigtuna och 14 dagar tog den. Men det är en annan historia, det går att berätta hur
mycket som helst om det där. Jag sov då i bröllopssviten, för det var fullt med deltagare,
det var bysst. Jag råkade få bo i bröllopssviten och i brudsängen bredvid mig sov Hasse
Mellström, som sedan blev grundare av VM-data. I 14 dagar stod vi ut med varandra i
brudsängen, så gick det till på den tiden. Tack för mig.

Rune Brandinger: Ja, alltså jag har nu med viss känsla för scenografin här sparat den
perfekta avrundaren. Leif.

Leif Victorin:57 Underbart. Tack så mycket. När jag blev uppringd och tillfrågad om jag
ville komma hit och berätta blev jag väldigt förvånad. När jag satte mig här vid bordet
visste jag inte riktigt vad jag skulle säga när det blev min tur. Men eftersom jag nu är sist
så har jag nu chansen att vederlägga och avfärda alla missuppfattningar och lögner som
hittills presenterats här. Nej, skämt åsido. Men en lögn vill jag nog ta upp inledningsvis.
Flera av paneldeltagarna har sagt att det inte var någon konkurrens på den tiden. Det
tycker inte jag är riktigt sant. Det är sant att det inte fanns någon egentlig priskonkurrens
och väldigt lite av villkorskonkurrens. Men det togs dock fram nya försäkringsprodukter,
till exempel paketförsäkringar. Men är vissa typer av konkurrens förbjudna så kommer
det andra. Ett konkurrensmedel, som det gnällts lite på här, var bolagens säljorganisation.
Det var ju på den tiden ett mycket starkt konkurrensmedel. Men säljarna kanske inte
alltid var så förtjusta i att som de kunde uppfatta det, liksom bli instängda i den ganska
strikta, strukturerade värld som datoriseringen innebar.

Men tillbaka till min egen bakgrund. Jag började i Skandia 1968 och kom alltså in när
fusionerna var avslutade. Vi som började då stod bildligt talat och gapade när vi kände
den utmaning som det innebar att smälta samman fyra bolag. Pehr Gyllenhammar, den
äldre, var koncernchef när jag började. Han konstaterade att koncernen bestod av fyra
stora bolag med olika filosofier när det gällde försäkringsadministrationen. Han frågade
sig, hur väljer man vilken väg vi skall gå administrativt, när det ena bolaget är vedeldat,
det andra kokseldat, det tredje oljeeldat och det fjärde bolaget kör med oprövat atom-
bränsle58? Det senare, det var Thule som var absolut längst framme med att försöka sig
på matematikmaskiner. Skandia, som var kärnan i den nya koncernen, var helt hålkort-
styrt. Jag började, som sagt, 1968 och sysslade med skadeförebyggande åtgärder inom

57 Leif Victorin, f. 1940. Började i Skandia 1968 med ansvar för att bygga upp en liten central avdelning
som arbetade med skadeförebyggande åtgärder inom skadeförsäkringsområdet. 1975 chef för Industri-
marknad. 1979–1981 tjänstgöring i New York inom Skandias återförsäkringsverksamhet. Vid återkomsten
till Sverige ingick jag i Skandias koncernledning. Vid Skandias divisionalisering 1983, chef för Näringslivs-
divisionen, som omfattade företags-, industri- och sjöförsäkring. Hade kvar den befattningen till 1985.
58 Denna fråga ska Pehr G Gyllenhammar ha ställt i september 1965 under ett anförande som utgjorde den
första programförklaringen för den omfattande systemsamordning och systemutveckling som i hög grad
skulle komma att prägla Skandiakoncernens utveckling under senare delen av 1960-talet, Skandias Dator- och
IT-historia 1913–2000, opublicerat manuskript i arbete, SkandiaSeniorerna, 2008-04-13. I denna skrift citeras
frågan som ”Vilket av fyra, primärt tre, system väljer man om det ena är vedeldat, det andra kokseldat, det
tredje är oljeeldat och det fjärde går på tämligen oprövat atombränsle?”.
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industri- och företagsförsäkring och kom i början av 1970-talet in på produktutveckling
inom samma område. Så småningom blev jag chef för näringslivsförsäkringar och sedan
Sverigechef och Nordenchef från 1990.

Under perioden fram till 1985 så var vi som sysslade med försäkring utan något som
helst inflytande över IT-utvecklingen. Det var i alla fall så många av oss uppfattade det.
Det är ju egentligen ganska fantastiskt för vi tyckte att vi höll på med viktiga grejer. Men
vi upplevde det nog så att personer som Rune Brandinger och även Pehr-Gustav
Gyllenhammar, den yngre, som hade hand om det centrala och koncernövergripande
verkade i en högre och mycket finare värld som vi vanliga försäkringsknuttar skulle vara
försiktiga med att lägga oss i för mycket. Men en sak inom IT området kom jag dock att
påverka trots allt. Jag sysslade med skadeförebyggande åtgärder. Det administrativa
hjärtat, hålkortmaskinerna och någon stordator från IBM stod och tuffade på Sveavägen
44, jag tror på plan 1, alltså i samma byggnad som huvudkontoret. Skandia var kund till
oss på Industriförsäkringar. Eftersom mitt jobb var att hjälpa kunden med riskanalyser
och skadeförebyggande åtgärder blev jag ombedd att kolla upp Skandias datadrift ur
säkerhetssynpunkt. Jag blev bildlikt talat livrädd när jag insåg vilka risker Skandia var
utsatt för genom datadriftens fysiska placering. För att göra en lång historia kort så ledde
översynen faktiskt fram till att det byggdes en separat datahall på andra sidan gatan och
så småningom blev vi också med i något som hette Back Up Center, som var en reserv
om Skandias datadrift trots allt skulle slås ut.

Det var alltså de rent fysiska riskerna som begränsades genom den nya datahallen.
Efterhand blev vi så beroende av datordriften att vi inte kunde klara oss utan den. En
skadehändelse var ju som att stänga firman. Så småningom kom andra aspekter och
visioner in i bilden. Eftersom vi har IBM representanter här minns jag, och nu är vi nog i
början på 80-talet, att vi en gång om året hade en högnivåsittning med IBM ledningen i
Sverige som brukade avslutas med en trevlig gemensam middag. Under och efter midda-
gen diskuterades Minitel59 och vilka möjligheter som det öppnade. Skandias dåvarande
koncernchef Björn Wolrath målade med instämmanden från IBM upp en vision om att
snart kunde kunderna bara sitta hemma vid sin PC och skriva in sina offertunderlag och
sedan kommer försäkringen hem med ett e-mail eller liknande. Det där trodde vi nog alla
på även om jag bromsade en aning för Skandias del, kanske till den närvarande
IBM:arnas besvikelse. Min argumentering var att IBM och Skandia kanske var mogna för
ett sådant steg, vilket nog var osäkert, men kunden måste ju också vara mogen. De rent
fysiska verktygen saknades i början på 80-talet, som att ha en uppkopplingsbar PC
hemma. Vi satsade i första hand på telefonen, men det gjorde ju många andra också.
Först senare kom PC:n in i bilden som ett verktyg för kundkommunikation och de
visioner som målades upp i början på 80-talet är vardagsmat i dag.

Skandias utträde ur Tarifföreningen, 1967 tror jag, baserades på filosofin att man inte
behövde vara med eftersom vi ensamma var tillräckligt stora för att ha ett tillräckligt sta-
tistiskt underlag för att prissätta försäkringar. För oss som arbetade med produkter och
tariffer var det därför av stor vikt att kunna få fram statistik, utan den hade vi inte någon
fast grund att stå på. Det var emellertid inte alltid lätt att under den administrativa sam-
ordningens era komma igenom med sina beställningar på till exempel brand- och inb-
rottstatistik.

Man kan fråga sig varför administration och datateknik på 60- och 70-talen var så
centraliserade. En viktig förklaringsfaktor var att bolagen på den tiden hade så kallade
funktionella organisationer. Alltså en försäljningsorganisation, en försäkringsorganisation,
en administrativ organisation plus ett antal staber inkluderande ekonomifunktionen. I
princip möttes dessa enheter inte förrän hos koncernchef eller koncernledning. Så vi

59 Minitel var en terminal i ett datanät som lanserades i Frankrike 1982. I Sverige gjordes ett likartat försök i
början av 1990-talet som kallades Teleguide.
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hade väldigt små möjligheter att lägga oss i vad som gjordes inom andra enheter. En
annan förklaring kan vara att stordatordriften var den enda tänkbara för den här mäng-
den transaktionsvolymer, vilket också leder till en centralistisk syn.

Sedan ändrades ju detta dramatiskt framgent. Tekniken utvecklades mot mindre dato-
rer. Det kom in en ny generation medarbetare samtidigt som tekniken blev tillgänglig för
var och en. Så när jag så småningom blev en lite högre chef och det blev möjligt för alla
och envar att ta fram sin egen IT, då fick man agera polis. Folk som jobbade på system-
sidan blev ju mycket arga när det började poppa upp AS/40060 här och där och efterhand
dessutom lite Mac61. Mac var för övrigt i mångas öron ett mycket fult ord. Ibland var det
min roll att stötta den centrala systemavdelningen så att floran av lokala lösningar inte
blev alltför vild. Men ibland fick man istället skydda de små blommor som kunde växa
upp med hjälp av modern teknik. Så var det när vi startade Skandia Link62 och i någon
mån också beträffande SkandiaBanken63. Då fick man försöka avvärja alla interna försök
att krossa uppstickaren. På 1990-talet handlade det mycket om att bromsa och att priori-
tera. Softwarekonsulterna stod och stampade vid dörren. De ville sälja på alla i organisa-
tionen världens bästa system för allting. Det fanns ju managementmässigt och inte heller
kostnadsmässigt möjlighet att absorbera allt på en gång. Så mer polis en pådrivare fick
det bli. Så det var lite om min bakgrund inom IT.

Rune Brandinger: Tack. Jaha. Då har vi fått en, tycker jag, väldigt varierad och under-
bart mångsidig bild av det här. Jag tänkte på din IBM-middag och jag kan, i skarven
mellan våra avdelningar här, berätta den mest minnesvärda försäkringsmiddag jag har
varit med om. Vi hade en turné på Skandia i slutet på 60-talet där vi besökte regionkon-
toren och försökte inpränta vilket fantastiskt bolag Skandia var och jag var då med för att
skryta om IT-satsningar. En sådan där eftermiddag så nämnde vi väl Skandia ungefär 100
gånger och det var ju liksom meningen med det hela. Sedan avslutades detta med en
middag och det här var då i Skåne och nestorn bland de skånska försäkringstagarna hade
då regionchef Hans Cavallin till bordet. Efter middagen så reste han sig och sade, ja vi
har nu varit med om en fantastisk eftermiddag med mycken andlig och nu även lekamlig
spis och för detta ber vi att få tacka Trygg-Hansa så väldigt mycket. Så kan det gå.

Vad skulle ni då i denna gemensamhetens tecken vilja fokusera på? För nu är ordet
fritt. Det ni har suttit och retat upp er på som Leif tycker, att visst var det jättekonkur-
rens, ungefär i alla fall. Trots att det inte var konkurrens om produkter och inte premier
eller priser, som man nog tycker konsumenten skulle ha som utgångspunkt när de bedö-
mer om det är konkurrens eller inte. Men vi kanske kunde ta upp den tråden för ni har
också snuddat vid andra motiv för att man ändå hade det här samarbetet med Tarifföre-
ningen, till exempel ett statistiskt underlag som höll måttet. Synpunkter på det, Kjell?

Kjell Gunnarson: Ja, jag tycker det här var intressant, både det Per sade och det andra
snuddade vid. Det är ju i verkligheten så att den gamla försäkringsrörelselagen hade
undantag. Vi i riksbolagen var skyldiga att hålla försäkringsstatistik. Länsbolagen, liksom
de ännu mindre sockenbolagen hade ingen sådan skyldighet över huvud taget så att de
behövde basera sina premier på erfarenhet men ingen statistik. Det var ju ganska bra och
jag har en belysande episod som vi såg då. Det är alldeles riktigt som någon förut sade
här att Trygg-Hansa gjorde en väldig inbrytning med sina fruktansvärda premiesänk-
ningar i bilförsäkring. Nu var ju det här en komplicerad tid med en inflation som var väl-
digt besvärlig och man hade ännu inte riktigt genomskådat hur det här fungerar med

60 IBM AS/400 en minidator som lanserades 1988.
61 Macintosh, persondator från Apple Inc, lanserades 1984.
62 Skandia Link startades som Sveriges första fondförsäkringsbolag 1990.
63 SkandiaBanken startade 1994 som en telefonbank och därefter på Internet.
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inflationen och skadebearbetningen. Man får in premierna ett år och ett par år senare så
har man skadorna.

Men det fanns ju och det vågar man väl avslöja nu, ett visst samarbete även efter
Tarifföreningens upplösning när vi träffades från Folksam, Skandia och Trygg-Hansa, i
ett lite hemligt gäng som i stort sätt bestämde vilken premieutveckling vi skulle få. Då
hade vi64 genomfört dessa enorma liberaliseringar utav hela Civilförsäkringssidan. Vi hade
en liten bransch som hette Skogsförsäkring där vi tog med all storm, utan någon som
helst begränsning och vi hade ingen återförsäkring på det. Helt plötsligt65 så var vi
tvungna att strama åt det här med vattenskadorna och stormskadorna. Då försökte vi
kalla till oss Gunnar Malmeström och tala om för honom att det här går åt helvete för
oss. Men Gunnar han sade att han inte kunde göra någonting åt det. Här sitter ju de här
olika länsbolagen och Gunnar bestämmer inte över dem, fast han satt ju i den här före-
ningen som vi trodde hade något inflytande på dem. Så att det är inte så mycket skicklig-
het egentligen bakom det här.

Det är inte så mycket statistik bakom det heller utan jag menar att väldigt mycket utav
utvecklingen där på 70-talet styrdes utav att de här små länsbolagen. De hade ju för det
första ett relativt litet försäkringsbestånd, de hade en väldigt god fondering som de hade
byggt upp. De var ännu inte inne i samhällena i, de fanns ute i byarna med sina försäk-
ringar. Inne i stadssamhällena där vattenskadorna inträffade, där fanns de inte med. Det
var alltså så att det hände ingenting på den sidan. Vi andra fick jätteartiklar varje dag i
Expressen under mitten på 70-talet om hur förfärligt vi betedde oss med att försämra
försäkringsvillkoren. Länsförsäkringar satt där lugnt med sina fonder och hade börjat gå
in och blir stora på de här bitarna. De kröp så småningom in i stadskärnor och sådant
och där ser man alltså egentligen statistikens värde. Jag tycker att det här visar att våra
fina insamlingar av statistik via datamaskinerna egentligen, under en period, inte gjorde
nytta utan tvärtom.

Rune Brandinger: Ja, det här är egentligen en intressant tanke. Vi var inne på hur det
här skall organiseras och hur utvecklingsarbetet skall organiseras. Jag tror du började på
det Dag Wedmalm, om hur det gick till i Folksam, vem som bestämmer över utveck-
lingen. Kan vi ta upp den tror du lite grann. Vill du repetera. Om jag fattar det rätt så
hade ni en slags överstyrgrupp bemannad av, för det var väl bara män antar jag, av
användarrepresentanter med ordförandeskap av ADB-chefen. Var det rätt?

Dag Wedmalm: Ja, man kan säga att det var en spännande tid i och med att det var lite
utav maktkamp när vi skulle tillsätta en ny organisation. Vi, där fanns vd, där fanns
användarna, där fanns i viss mån leverantörer och där fanns ADB och administration. Jag
var chef för ADB vid den tidpunkten. Det fanns alltså många olika intressen. De regio-
nala tyckte till exempel att vi kan decentralisera till Göteborg och köra Göteborg där.
Men vi var ganska benhårda på att det skulle vara centraliserat eftersom oavsett vad det
är för försäkring så är det mycket gemensamt. Då tillsatte vi en styrgrupp där var jag
ordförande och sedan hade vi med representanter från både de lokala och regionala
enheterna och framför allt användarna. Facket var också representerat.

Den här styrgruppen accepterades av företagsledningen och vd. Den fungerade
mycket bra för där fattade vi alla beslut, både vad det gällde projekt som skulle genomfö-
ras och vilka investeringar som behövde göras. Som jag ser det så fungerade det väldigt
bra men så småningom ansåg vissa organisationer eller enheter att nu var det dags att ta

64 Kjell Gunnarson har som kommentar till transkriptet förtydligat att detta gällde alla riksbolagen och
avser slutet av 1960-talet och början av 70-talet. Det var också en liberalisering och utvidgning av omfatt-
ningen i andra branscher.
65 Kjell Gunnarson förtydligar med stormarna 1972 och 1974 som två sådana stora händelser.
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bort hela makten från ADB. Det var ganska tufft och facket var också inställda på att
ADB och administrationen hade för mycket makt. Vi lyckades i alla fall tala om att sam-
ordningen inom ADB är större än den mellan ADB och användarna.

Rune Brandinger: Jag tror att så resonerade vi nog i alla bolagen. Man såg ju klart stor-
driftsfördelarna och IBM hjälpte oss säkert att räkna på hur mycket billigare det blev att
ha en riktigt stor dator och ta till en extra så den klarade de här felskattningarna som
Johannes var inne på. Men lika förbaskat är det då en anomali att hur kunde LF lyckas
över huvud taget då, om vi alla andra hade rätt och de hade fel. Berodde det på att de var
så små och bonniga så att de klarade det utan några datorer, men det kunde de inte, för
så småningom blev de ju väldigt stora och professionella. Hur kunde de växa in i detta så
omärkligt, hur kunde de hantera och hanterar idag, betydligt större Sakskadevolymer och
Sakförsäkringsvolymer än vad vi andra gör. Kan det ha någonting med organisationen att
göra? Jag minns när jag var på Skandia så fick jag ett uppdrag att se på vad litteraturen
anser är den optimala försäkringsorganisationen. Till min förskräckelse kom jag då fram
till att vetenskapen ansåg att det var en federal organisation med ganska små enheter,
ganska autonoma men en kombination av lokal närvaro med acceptabel administrativ
effektivitet. Den här federationen, om den då lyckas hitta former för återförsäkring och
annat, det var den optimala organisationen. På Skandia var vi ju fjärran från alla sådana
tankar med matrisorganisation och alltihop det där som kom då. På något sätt så har
denna protestorganisation som du var med om och supporta lyckats. Du får två minuter
att tala om hur det gick till. Replik mot Kjell här och sedan Poa också. Varsågod.

Gunnar Svedbergh: Två minuter är kort tid men som jag lite försökte säga i mitt första
anförande här, så jobbade vi mycket med de här frågorna. Det var ständiga frågor, fede-
rationen som sådan var utsatt för ständiga frågor varje gång vi träffades. Vi hade årliga
sittningar i LF-gruppen där vi samlades, vd:ar, övriga chefer och de som jobbade med de
här teknikfrågorna och vi diskuterade det här ständigt, ständigt, ständigt, ständigt. Så det
var inte någon enkel grund utan det var en väldigt medveten satsning att så här vill vi
göra för att vi vill få. Jag kan bäst min marknad i länet. Den diskussionen vann gehör och
det här blev alltså ett väldigt starkt utvecklingsargument. Jag skall inte heller säga att det
blev dyrare, vi jobbade rätt så effektivt och rationellt. Det var många små saker tillsam-
mans och vi sökte inte de där stora omfattande besluten utan vi gjorde saker. Sedan job-
bade vi väldigt medvetet med att låta organisationen visa, att vi skall visa på nytta, sade vi.
Satsar vi på nya system, då skall de göra nytta i organisationen. Det var väldigt viktigt.

Rune Brandinger: Det kanske var lagom stor skala att hitta de nyttoeffekterna. Det var
inte större än att det gick att koppla ihop IT och användare.

Gunnar Svedbergh: Nej, man kunde göra det. Man kände människorna, alla kände var-
andra och de visste att det här kan du jobba med. Det blev alltså en utveckling som gav
väldigt mycket intressant information som jag också har haft glädje av senare. Vi hade en
samverkan, vi träffade Olli66 som är här och vi hade samverkan bland ADB-cheferna i
försäkringsbranschen och vi diskuterade det till och med. Vi gjorde små jämförelser här
emellan, försökte hitta modeller för att jämföra utvecklingskostnader, med mera, men vi
fann inte stordriftsfördelarna, som vi upplevde det då.

Rune Brandinger: Poa, du begärde ordet, men här en liten skarv in om du vill ta den
också. Tycker du att vi kan ha varit för inkrökta i försäkringsbranschen? Vi hade alltså en

66 Olli Aronsson.
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bakgrund som gjorde att det var vår värld och den kände vi till. När du anlände till för-
säkring kom du utifrån en 10-årig erfarenhet från helt andra branscher?

Perolof Axelsson: Ja, jag vet inte det, jag tror att det här med inkrökthet som du talar
om och allt möjligt, det är ju kopplat till att utveckla gamla system till att bli nya. Alltså att
använda människorna i den egna organisationen för att hitta på nya grejer. Det är väl det
mest komplicerade man kan ge sig in på, tycker jag, utifrån hela beslutsdelen och vem
som skall ta beslut. Jag var med om en annan bit. Vi har ett utav de största försäkrings-
bolagen i Sverige idag, AMF Pension, som startade som ett ADB-system. Det fanns inga
anställda. Då är vi inne på det här vi kallar för ”Green Field-utveckling”, inne på nya
grejer. Skall man nå någonstans snabbt, så skall man egentligen inte ha en gammal orga-
nisation att snacka med.

AMF Pension, det var ju ett beslut som SPP fick i knät, då är vi -71. -72 startade ett
projekt som hette FAST. Det var det största projektet i Sverige efter bilregistret och där
skulle man leverera ett system och leverera utbetalning av pensioner till svenska arbetare
1973, alltså drygt ett år efter. Inga pengar fanns inne, alltså du skulle först fakturera allt
det här, skaffa pengar från alla storföretag i Sverige. Det berörde alla jobbare inom LO-
och SAF-området. Hur gör man sådant här? Skall man gå prata med gamla ITP-system-
gänget, de som sitter där borta eller något annat pensionsgäng? Hur utvecklar man. Nej,
jag hade turen att få vara projektledare och få en erfarenhet. Vi satte oss helt separat, vi
pratade inte över huvud taget med SPP:s datautvecklingssida. Vi testade inte där, vi
gjorde ingenting datamässigt där. Däremot så hade vi ett jättebra litet gäng och det skulle
egentligen Janne utveckla, Janne var med på kundsidan, ett litet gäng som var kravställare.
De skrev ihop underlag och sedan var vi ett jättegäng som utvecklade systemet helt sepa-
rat i Stockholm. Satt i källare på ett antal ställen och körde på Datema67 på nätterna.

Rune Brandinger: Helt utanför SPP:s resurser?

Perolof Axelsson: Ja, absolut. Det fanns SPP-anställda, men de var väldigt få, vi var kan-
ske 15 man i början. Sedan var det utvecklare för hur systemet skulle se ut, som bara kom
med kravspecar. Vi klarade det här på ett år och det var ett äkta sådant här ”Green Field-
projekt”. Det är ungefär som man läser i historier om England, att de till exempel startar
nya försäkringsbolag och då sätter sig och skaffar lärare som sköter försäkringsbitarna.
Vad jag vill säga är att jag inte tror att det var en grej i försäkring, vi var inte tröga i för-
säkringsbranschen, det tror jag inte. Jag tror att alla har vi haft datasystem, det kan vara
industrin och annat, som fungerar och så skall man förnya det här med ny teknik och allt
möjligt. Då är vi inne i den där komplicerade människovärlden där alla skall vara med
och besluta omkring det här. Då blir det komplext och det är klart att man hittar bra
organisationer som vi hörde beskrivet förut och det kan gå fortare och snabbare. Men
skall det vara effektivt skall man göra på det här sättet, ”Green Field”. Det är jag överty-
gad om.

Rune Brandinger: På sätt och vis var det väl,

Perolof Axelsson: Det var egentligen detsamma som du sade om bank. Precis, Skandia-
bank och det där, det är samma grej.

Rune Brandinger: Du kan fortsätta.

67 Datema AB, svenskt IT-företag bildat 1964.
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Leif Victorin: Ja, det var precis det jag tänkte säga. LF:s framgångar har ju varit enastå-
ende de senaste femtio åren. Det är bara att lyfta på hatten. Naturligtvis är prissättningen
en viktig sak, men jag tror inte man kan säga att LF enbart arbetade med lågt pris som
vapen. Det kanske var så att vi andra många gånger hade fel pris och LF hade rätt pris till
rätt kund. Där tror jag att det decentraliserade beslutsfattande som LF har haft är en vik-
tig faktor. Samtidigt har man haft möjlighet till central stöttning när det har behövts. De
exemplen som jag tog, precis som du sade med banken och link, det blev min roll och
någras till att skydda de nya blommorna så de inte krossades av det gamla tänkandet, för
då hade det ju aldrig blivit något. Skulle man på vanligt sätt ställa sig i kö för systemstöd
och annat då hade man från systemsidan tyckt att det här är ju så litet, det kan väl inte
vara viktigt. Det var viktigt och det har ju lyckats.

Om vi går tillbaka till Skandia så var vi ju ganska snabbt klara med de stora massy-
stemen, alltså Motor och Civil och så småningom Liv. Det var först omkring 1973 eller
1974 som det blev dags att på allvar undersöka förutsättningarna inom Företags-, Indu-
stri- och Sjöförsäkring med de betydligt mindre transaktionsvolymerna inom dessa
områden. Så här gick det till om man skulle teckna en företagsförsäkring i mycket grova
drag. Säljaren tog ute hos kunden fram tariffargumenten, det vill säga värdet på de fakto-
rer som bestämmer priset. Han skulle fylla i en blankett, en ansökan, och oftast skrevs
den ut av hans sekreterare, kundtjänstemannen. Därefter skickades ansökan till region-
kontoret där den granskades. Om uppgifterna inte var tillfyllest eller rätt ifyllda gick blan-
ketten tillbaka till kundtjänstemannen, som skulle ha tag på säljaren, som säkert var på
något annat kundbesök… Ja, ni ser.

Sedan när ansökan var godkänd skickades den till en försäkringsavdelning som låg i
Stockholm, Göteborg, Malmö eller Sundsvall. Där tog man fram en offert. Om kunden
sedan accepterade offerten skulle ett försäkringsbrev utfärdas. Det skrevs ut för hand.
Innan kunden fått sitt försäkringsbrev kunde det ha gått månader sedan säljarens besök.
Innan kunden hade fått sitt försäkringsbrev skickades ingen faktura, fast vi var på risk
som det heter. Jag blev mörkrädd när jag såg det dåliga kassaflödet. Men då hade vi star-
tat det så kallade företagsförsäkringsprojektet. Med datorstöd blev det i slutet av 70-talet
så att säljaren eller kundtjänstemannen gjorde inmatningen, sedan kom försäkringsbrevet,
om inte alltid dagen efter, så inom någon dag i alla fall. Det var väldigt mycket vi vann.
Kunden fick bättre service och vi fick pengarna mycket snabbare. Alla var nöjda. IT
utvecklingen har haft en enorm påverkan på hur kunderna uppfattar oss. Det är nog all-
deles klart.

Rune Brandinger: Eftersom ingen har begärt ordet här så kan vi ta fyra minuters
avslutning som anknyter till det här.

Per Lind: Det Leif är inne på nu, hur utvecklingen drevs framåt, så är min upplevelse
väldigt mycket att det var folk som arbetade inne i organisationen på försäljningssidan, på
skadesidan etcetera, som hela tiden såg framför sig möjligheter att göra förenklingar av
hanteringen, precis som Leif beskrev, plus att också göra kvalitetsförbättringar. Därför
drev de ju fram det här, ibland fortlöpande genom att man hade direktkontakt med IT-
sidan. Då kunde man alltså få till stånd vissa smärre ändringar. Men sedan samlades ju
det där på hög och blev stora frågor som man måste genomföra.

Rune Brandinger: Förlåt, talar du om LF-världen nu?

Per Lind: Ja, jag talar om Vegete, Skandia och LF, så där har det ju gått till överallt där
jag har levt, att den stora drivkraften i den här utvecklingen har varit användarna som har
sett olika möjligheter att komma framåt. Då har man stegvis kunnat genomföra mindre
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förändringar men sedan har man kommit till att stora projekt krävs och då måste du ha
upp det till högre nivå för att få beslut att dra igång. Sedan har man drivit de här projek-
ten med stora förändringar, lagt om system och sådant där. Men jag menar att man
genomgående skall se att det är användarsidan som har drivit fram mycket, både i
löpande handläggning och genom mer långsiktig analys av förändringsbehov. Där vill jag
vederlägga lite vad Kjell var inne på, att det inte fanns någon statistik som grund för
utvecklingen under 70-talet. Vi hade ju en stor statistiker som var chef för ditt bolag då,
Lars Dahlgren. Han hade väl läst i statistiken att skadefrekvensen föll så fruktansvärt
under oljekrisen. 40 procent föll frekvensen både inom Civilförsäkring och inom bil. Då
var det dags att sänka. Sedan kom en väldig uppförsbacke när det blev inflation av sällan
skådat slag. Plus att frekvensen kom tillbaks till gamla nivåer.

Rune Brandinger: Kan Kjell och Johannes tillsammans försöka svara på, var det lika
stort användarinflytande inom de stora bolagen som inom de mindre, för Vegete var
också ett av de mindre eller kan man tro att det var en skillnad där. Svårt att svara på
kanske?

Johannes Norrby: Jag tror att det som Leif sade här förut, jag menar, när du kom att
kunna datorisera företagsförsäkring, då hade du och folket på produktsidan kommit till
en sådan mognad så att man kunde göra det också. Det hade varit fullt möjligt 20 år
tidigare om han hade börjat tänka i rätt termer. Det är ju så här att väldigt mycket utav
den här utvecklingen på IT-området, den är väldigt lämpad för att bygga upp försäk-
ringstariffer, försäkringspriser och villkor. Så att felet var väl att det tog ett antal år att
mogna på den sidan. Det var ju ofta så att premien på en bilförsäkring, ja det kanske är
senare, men den var ju mycket större än de här premierna på en liten företagsförsäkring.
Så att det var ju hemskt att vi satt och hanterade de i något slags halvmanuellt system så
länge som vi gjorde. Per, jag vill bara säga, det var på Länsförsäkringssidan där det inte
fanns skyldighet att ha statistik och där jag menar att de med sina fonder och utan stati-
stik egentligen kunde sitta väldigt lugna, just för att de kände sina kunder.

Per Lind: Man kunde inte leva utan statistik.

Johannes Norrby: Vi vet ju vilka försäkringsskojarna är. Det vet de ju inte på Trygg-
Hansa och Skandia, för de känner dem inte. Deras säljare var ju inte alltid solidariska med
bolagsledningarna heller.

Leif Victorin: Ett litet komplement till vad Kjell sade, nämligen att vi var de mogna. Det
var vi möjligen, men det var också en organisatorisk fråga. Att produktorganisationen
fick beställarkompetens var uttryck för en ny organisationsfilosofi. I och med att
produktorganisationen fick sådan kompetens blev det, som jag ser det, bättre för alla
parter.

Johannes Norrby: Det som du var inne på, det var ju att matrisorganisationen ur det
sammanhanget kunde vara rätt svårt, för att det var ju en balans mellan zoner och pro-
duktfunktioner och det här sågs ju som administrativa system. Så det var de ute på
zonerna som skulle bestämma runt omkring det här. Men jag tror man måste se det här
som den situation jag upplevde vi befann oss i. Man måste ibland prioritera här i världen
och hur mycket man än skulle vilja prioritera att liksom ta reda på alla enskilda medarbe-
tares duktiga kompetens om försäkring och kunder och allting annat sådant där, så satt ju
Skandia i situationen att koncernen skall omfattas av enhetliga administrativa system. Det
var där, och det var egentligen sättet att bygga för att så småningom kunna komma
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tillbaka till användarvänligheten. Men just där blev det ju lite diktatorsfasoner och så där.
Jag kan mycket väl föreställa mig att både du och jag fick de där stämplarna på oss när vi
syntes i företaget. Men det var ju inte någon ond avsikt utan det var ju för att skapa en
plattform.

Rune Brandinger: Vi försökte ju rationalisera hela tiden genom att ha referensgrupper
spridda ute i användarleden. Men det är klart att deras inflytande och deras motivation
många gånger var väl tveksamt. Mer är det kanske så att det var ett direktare inflytande i
de här små LF-bolagen, genom blotta närheten. Det är svårare att var nonchalant mot
den som man fikar ihop med än den som man möter i en referensgrupp var tredje
månad. Varsågod, då tar vi Johannes först och sedan Dag.

Johannes Norrby: Får jag bara lägga till en sak. De här referensgrupperna som vi
byggde upp. De hade ju inte den situationen som då finns inom lokala LF-bolag, att man
hade samma system och allting annat utan där satt man ju dessutom från olika zoner och
konkurrerade. Varken du eller jag lyckades ju tillfredsställa allihopa på en gång, för då
hade systemet exploderat.

Rune Brandinger: Nej, där var matrisorganisationen inte till någon hjälp. Ja, avslutning
Dag.

Dag Wedmalm: Vad det gäller användarinflytande så nämnde jag tidigare att vi hade en
beslutsgrupp. Men i det rent praktiska jobbet, då var systemavdelningen uppdelad i ett
antal grupper med sektionsintressen. Till exempel bilförsäkring, Sak, Liv och så vidare. Vi
brukade säga att de skulle ha två tredjedelar ADB- och en tredjedel försäkringskunskap.
Sedan hade de en kontaktman på de olika sektionerna som skulle ha två tredjedelar
försäkring- och en tredjedel ADB-kunskap. Det användarinflytandet fungerade mycket
bra.

Rune Brandinger: Ja, det är intressant och fortfarande en nyckelfråga ännu i denna dag,
hur detta skall organiseras på ett effektivt sätt. Nu skall ni nå fram till eftermiddagens
höjdpunkt, kaffet. En halvtimma. Fem minuter över tre ses vi här igen. Tack så länge.

–Kaffepaus–

Rune Brandinger: Förhandlingarna återupptages. Då är det så att vi har ett par timmar
på oss. Hoppas att flertalet av er kan vara med hela tiden. Vi har i vår lilla redaktions-
kommitté kommit fram till att vi skall försöka ta upp följande sex teman, så får vi se om
vi hinner med alla. Men det första: Vem bestämde över IT under de här, säg cirka två
decennierna där vi har huvudintresset, kanske då från 1960–65 och 20 år framåt till -85
någonting. För det varierade nog över tiden har vi en liten känsla av. Tema nummer två:
Riskerna med IT. Alltifrån de fysiska risker som du talar om men framför allt de risker
man utsätter sig för genom att lägga företagets öde i händerna på ett, vad var det du sa
Johannes, framstormande tåg, utan förare. Tema tre: Standardapplikationer var ju någon-
ting som egentligen aldrig lyckades i den här branschen, varför inte det.

Sedan måste jag få komma in på mitt favoritämne, fusioner. Vad har IT har betytt för
att föda idéerna respektive att torpedera dem. I det senare fallet tänker jag på Wasa, som
jag anser blev en av IT torpederad fusion genom att det handlar om fyra IT-plattformar
med obstinata IT-chefer som inte kunde begripa att det kanske låg någon idé i det här.
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Sedan så vill jag inte heller riktigt släppa ett annat favorittema, nämligen IT och konkur-
rensen, till exempel det Leif var inne här på slutet, datorer till säljarna så att man möjligen
kunde ge ett besked till kunden, inte på en månad utan på kanske några minuter. Där vi
försökte motsvarande på Livförsäkring där det är ännu mera tydligt att har man fått en
kund något så när intresserad vid ett kvällsbesök så duger det inte att komma tillbaks
med kalkylen tre veckor senare därför att då är det en Mallorcaresa som har trätt in istäl-
let för den premiebetalningen som hade behövts. Slutligen, om vi hinner med det, varför
låg Sverige så långt framme internationellt på 70- och 80-talet och varför har vi förlorat
det försprånget? Det kanske finns mycket naturliga orsaker, vilket jag skulle kunna tänka
mig men om vi kan finna någon orsak som knyter kraftigare till våra fantastiska person-
ligheter så vore det ju trevligt.

Då börjar vi med tema ett, vem bestämde över IT. Vi väljer den dialogen med att titta
lite grann på Folksams modell som med olika beteckningar eller namn på de här olika
grupperingarna, styrgrupper, referensgrupper, användarinflytande har en känsla av det jag
vill inleda med. Det är att de system eller utvecklingsarbetet som startades i slutet på 60-
talet påverkades av de strömningar i samhället som ledde till studentrevolterna och så
småningom om inte ledde så i varje fall pushade på medbestämmandelagar och annat
som kom i början på 70-talet. Det finns de som hävdar att vi hade ett så pass starkt
användarinflytande under början på 70-talet, att det ledde till suboptimering, alltså
användare och användarrösterna var så heliga så att även struntsaker ledde till våldsamma
utvidgningar utav koder och system.

Jag minns ett typiskt exempel på det här. Jag minns när vi byggde Civilförsäkring på
Skandia och någon påstår att något som ni måste ta hänsyn till det är att vi måste ha spe-
ciell behandling av de villaförsäkringar som kommer från kunder som tillhör en speciell
förening. Ja, vi bockar och tackar och det skulle då in i kravspecen tills någon kom på
tanken, vi kanske skall köra igenom beståndet och se hur många sådana där det finns,
vilket var sex stycken. Men det var inte alltid man gjorde den kollen utan det blev ju oer-
hört spretiga bilder genom att man nästan hade det som en religiös övertygelse att
användarnas ord var lag och så skulle det bli. Det tror jag sedan klingar av men det
belyste lite grann om det är så att företagsledningen faktiskt abdikerade från styrningen av
just IT under, säg första halvan av 70-talet där väldigt mycket hände. När kom de i så fall
tillbaka eller har de över huvud taget kommit tillbaka eller vem är det som styr? Ordet är
fritt. Karl-Axel.

Karl-Axel Linderoth: Får jag först befria dig ifrån den här sista frågan, du var ju orolig
för att vi inte hann med den. Varför var Sverige så bra förr och inte nu. Hela det här
gänget finns ju inte med längre, som sitter här.

Rune Brandinger: Jag är rädd för det.

Karl-Axel Linderoth: Så kan vi ju släppa den frågan sedan menar jag. Men, kanske lite
allvarligare tillbaka till vem som bestämde. Om jag skall uttala mig omkring SPP och
AMF, som ju då är i lite annorlunda sits än flera andra eller flertalet andra som sitter här i
panelen. Jag kan ju bedöma den ifrån mitten av 70-talet då jag kom dit som vd. Det
skulle jag vilja säga att där fanns det ingen abdikering ifrån företagsledningen inför styrel-
sen. Jag skulle nog vilja säga tvärtom, att styrelsen blandade sig väldigt lite i vad vi över
huvud taget sysslade med när det gäller IT-frågorna. Det var egentligen aldrig någon
fråga som var uppe mer än möjligen när det gällde investeringar och man möjligen skulle
dra lite utav systemprojekt som ren information. Men det var aldrig en punkt på styrel-
sens dagordning som det var mycket resonemang omkring utan där hade vi ett ganska
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fritt grepp, måste man säga, och ett ganska, ja inte ganska utan ett mycket starkt grepp. Så
vi tillhörde inte de som du egentligen frågade om här. Det är mitt korta svar.

Rune Brandinger: Tack.

Karl-Axel Linderoth: Vi kan väl ta med också, vi hade ju rätt allsmäktiga ägare då, SAF,
PTK och LO. Det gör ju då att det blir ett visst sorts tänkande i ägarkretsen och de läm-
nade med stort förtroende över resten till oss som skulle utföra det.

Rune Brandinger: Ja. Men sedan har vi då bolag som var väldigt mycket mer, med ett
mycket spritt aktieägande till exempel. Som kom att hamna i en annan styrsituation. Jag
vill påminna om att åhörarna är mycket välkomna med inlägg och protester och instäm-
mande till vad vi än säger. P O sitter här försedd med en mikrofon, bara hojta till så är vi
glada för kompletteringar. Ja, varsågod.

Per Lind: Jo, det fanns ett fenomen i början på 70-talet som hette självstyrande grupper i
samklang med den då rådande huvudideologin. Men det är klart att det där fungerade ju
aldrig riktigt bra, att man skulle byta ordningsman var fjortonde dag och så där. Men jag
tror inte att den organisationen hade så stor praktisk betydelse. Jag var på Vegete under
den här perioden och där fanns kvar en informell styrning som gjorde att det hela funge-
rade utan att det var några påtagliga blunder som skedde.

Rune Brandinger: Tack.

Kjell Gunnarson: Ja, det är säkert en stor skillnad mellan 1960- och 70-talen i det här
avseendet. Du var väl inne på det själv och jag kan belysa det från min verksamhet, 60-
talet med fusionen som bildade Hansakoncernen68. För det första så styrdes naturligtvis
utvecklingen lite, skulle jag vilja säga, från ADB-avdelningen och från system- och pro-
grammeringsfolket där, det är nog helt klart69. Det som blev förhållandet där, vilket väl
tillhör kanske min bästa insats i det här sammanhanget, var när jag 1967 fick den nya
vd:ns uppdrag att titta på de samordnade systemen i Hansakoncernen. Det satt ju fruk-
tansvärda mängder folk som egentligen bara jobbade efter gamla rutiner. Hålkorten var
nämligen bra på det sättet att man kunde göra noteringar på korten vilket gjorde att det
aldrig riktigt stämde med datorsystemen. När vi flyttade ihop de här tolv husen, då fick vi
ibland lyfta runt hålkorten med stora lyftanordningar genom fönstren för att över huvud
taget få in hålkortsskåpen. Men den här uppgiften jag fick 1967, det var att gå igenom
hela företaget och inte bara samordna IT-sidan, utan hela organisationen.

Vi gjorde upp ett program, väldigt självsvåldligt utav ett antal administratörer, hur
mycket kan vi reducera det här med på fem år? Ja, vi kan ta ner antalet människor till två
tredjedelar, vi ansåg att vi kunde göra oss av med en tredjedel av företaget på fem år. Det
visade sig, med sådana antika metoder som kontorsrationalisering och arbetsmätning och
annat sådant där, att när folk helt plötsligt fick veta vad de skulle göra, så gick ju det här
att genomföra på mindre än tre år. Från att Hansa hade varit absolut sämst i klassen så
blev man bäst i klassen när man reducerar antalet människor på det sättet, så det var väl-
digt bra. 70-talet däremot, då fick vi, precis det som Per är inne på, de här oerhörda dis-
kussionerna. Jag var ju tyvärr själv med och skapade det första medbestämmandeavtalet i
branschen, så att jag har ju naturligtvis i stor utsträckning varit orsaken till att man fick

68 Svenska Liv och Hansa fusionerade 1960 med namnet Svenska Liv-Hansa. 1965 fusioneras med
Städernas Allmänna Försäkringsbolag.
69 Kjell Gunnarson har som kommentar till transkriptet förtydligat att utvecklingen styrdes av de
volymmässigt stora försäkringsbranscherna bilförsäkring och villahemförsäkring.
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den mängd utav människor som satt och resonerade om saker och ting. Jag tror att ute på
industrierna så såg man ganska snart att det gick åt helvete om man bara höll på och
snackade. I försäkringsbranschen hade vi ju råd, det var min uppfattning.

Rune Brandinger: Hur hanterade ni de här två tredjedelar av människorna som ni skulle
kunnat rationalisera bort?

Kjell Gunnarson: Det var ju helt enkelt så att vi rationaliserade bort dem med det som
man idag kallar naturligt avgång. Vi hade ännu inte lagen om anställningsskydd, LAS70,
den fanns ju inte. Det betydde ju att de unga människorna fick gå, vilket innebar att vi
blev mycket äldre på den här kuppen. Sedan var det förtidspensioneringar. Det fanns
också en fantastisk idé som man hade i Hansaledningen. Alla direktörer hade rätt att gå i
pension vid 57 år och det fanns ju mängder av direktörer på alla ledder. Då fungerar ju en
försäkringsdirektör så, som många andra människor, att man är alltid beredd, om man är
64 år, att gå i pension om fem år och det är även den som är 52 år eller 53 år. Så om fem
år är man beredd att gå i pension och då kunde man alltså prata med många människor
som var i 55-årsåldern och säga att, du är det inte väldigt tråkigt för dig att vara här, och
sedan fick han gå hem och förbereda sina anhöriga på att han skulle nog se till att han
fick rätt att gå i pension om några år och då var det väldigt bra med den här låga pen-
sionsåldern. Så säkert gick det tio försäkringsdirektörer också under den här tiden, det var
bra.

Rune Brandinger: Ja, det verkar vara en vettig proportion. Min privata teori är också att
man i stort sett satte anställningsstopp från den dagen man startade utvecklingsarbetet.
Med tanke på att det här skulle ta två år enligt planen så hann man ju med en del med
tillfälliga anställningar under den tiden. Sedan blev ju projektet alltid två år försenat. Så
under de fyra åren som det var totalt sett så hann man lösa problemet på ett ganska
mjukt sätt.

Kjell Gunnarson: Femårsperioden.

Rune Brandinger: Ja, just det. Är det ungefär det intryck ni har, att det inte var någon
stor dramatik i de här rationaliseringsgenomförandena? Gunnar.

Gunnar Svedbergh: Ja. Jag backar bara först ett litet steg för den ursprungliga frågan.
Jag tror att det är lite grann en myt det här med användarinflytandet. Jag menar också att
en företagsledare är användare. De är också med och påverkar systemutvecklingen. Så var
det väldigt tydligt hos oss. Jag tycker det här exemplet som vi har ifrån Länsbolagen, där
tre bolag bröt sig ut och egentligen bröt mot ett väldigt enat kollektiv, att det visar på en
bra ledningsstyrka, att tordas göra det och kunna göra det. Jag tycker att ledningen
betydde väldigt mycket för ett lyckat resultat i vår systemutvecklingsprocess och jag
minns att vi talade om användarinflytande och det var så att säga från vd till, det vi då
kanske kallar kontorsslavarna. Jag kallar de så, de olika handläggarna. Men jag vill mar-
kera att ledningen också var användare, det är väldigt viktigt. Men vi upplevde de här
frågorna om rationaliseringseffekten, för vi jobbade sedan väldigt medvetet med det, men
det var höggradigt odramatiskt om man kan säga det. Det gick jädrigt bra alltså.

70 LAS, Lag om anställningsskydd, kom 1974. Innan LAS fanns en lag för skydd av fackliga förtroendemän
och det fanns också s.k. äldrelagar vars avsikt var att skydda äldre vid uppsägningar så att de inte sades upp
endast för att de var äldre.
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Leif Victorin: Jag har all respekt för vad du säger och jag kommer att säga tvärtom om
en stund men, det tror jag beror på om det är ett stort bolag med massor med anställda
på många håll i ett land som vårt, eller om det är ett litet lokalt bolag. Jag tror att man
tänker väldigt annorlunda. Jag har svårt att tro att vår koncernchef, då eller tidigare,
kände sig direkt som användare av våra IT-system. Men jag kan mycket väl tänka mig att
en Länsbolagsdirektör gör det, så där tror jag det finns en skillnad. Men vem bestämde.
Jag tror, som några har varit inne på, att det nog var en brytning omkring 1970. En erfa-
renhet strax, och det var till och med 10 år senare men det var nog väldigt centralt och
utanför oss som hade ansvar för, så att säga, lönsamheten i verksamheten som man
skötte IT i exempelvis Skandia. Jag vill försvara det man gjorde på det viset även om jag
tidigare försvarade att även låta små blommor blomma. Därför att det var minst fyra helt
olika kulturer som måste smältas ihop och inget kunde vara ett starkare instrument än att
tvinga fram det med hjälp av en stenhård central administration. Det gjorde att man fick
igenom det hela så att det så småningom faktiskt blev ett bolag av det. Men det tog sin tid
och det var inte utan blod, svett och tårar. Det blev ett användarinflytande som in på 70-
talet efterhand växte och som sedan blev väldigt markerat, där beställaren till sist var den
som styrde projektet men också hade ansvar för att det kom i mål, både ekonomiskt och
funktionellt.

Som jag sade tidigare så låg Företag, Industri och Sjö sist ut i den här vändan i
Skandia och i början på 80-talet så var det egentligen bara Sjö kvar. Jag blev då ansvarig
för det som hette Näringslivsdivisionen i Skandia och som omfattade Sjö. Då var det
ingen tvekan att om det skulle göras någonting där så var det jag eller mina chefer som
var ansvariga för det. Helt kort var det så att det i Sjöförsäkring var väldigt mycket pap-
per. Det var transportförsäkring, att båten si och så avgår med si och så många ton pap-
per som ägs av SCA från Göteborgs hamn si och så och planeras gå i mål någonstans i
Lyon. Så var det fartygets kvalitet och massans kvalitet och andra värden och det skulle
kunderna rapportera hela tiden. Så det var en massa grejer att hålla koll på och det gjor-
des i princip med gåspenna, åtminstone i Skåne. Det låg i sin tur till grund för återförsäk-
ring. Jag gjorde då den missen att jag liksom inte riktigt hade fattat det här med använ-
daransvar i meningen att gå in tekniskt utan vi gjorde en liten projektgrupp som körde
igång och det enda jag bad att få det var en månadsrapportering.

Då visade det sig att den budgeten, det som jag trodde var ett litet projekt, det såg
snart ut att vara ett gigantiskt projekt. Jag stoppade sen projektet för att se vad sjutton det
är på gång. Då hade det kommit in en annan viktig grej. Jag tror igen att när man började
med detta på 60-talet, då lade man liksom IT över det man höll på med och försökte
pressa in det. Jag kanske tar i för det här vet ni mer om, men man försökte pressa in det.
I alla fall på 80-talet hade det kommit något nytt. då Man måste först göra en ordentlig
verksamhetsgenomgång. Det var det som vi tvingades göra och det var ju användarens
ansvar. Behöver vi verkligen registrera alla skepp på det och det viset och kan man inte
göra likadant i Göteborg som i Malmö. På det viset så fick vi ner det här till att bli han-
terbart. Beställaransvaret flyttades successivt över till användaren och sedan fick man
efterhand också ett bättre verktyg, man passade på att se igenom verksamheten innan
man lade IT över det.

Rune Brandinger: När Karl-Axel svarade så framgick det att de som hade befälet, det
var företagsledningen. Styrelsen lade sig inte i det hela, vilket du noterade med en viss
tacksamhet läste jag in, därför att styrelsen hade för det mesta inte heller så mycket att
bidra med. De begrep knappt ens kärnaffärer. Men vi har då egentligen bara talat om IT
som ett instrument för att hantera dagens verklighet. Styrelser är ju till för att titta tre år
framåt eller kanske ännu längre i just försäkring. Den strategiska aspekten på IT, nämli-
gen, hur kan det här utvecklas för att bli ett konkurrensmedel om x år framåt. Det jag
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minns från min tid det var att det var aldrig någon aspekt som ens var uppe. Där hade
man ju egentligen behövt styrelseperspektivet. Vad säger ni om det, kan ni erinra er att
man såg på framtiden, det här är det vi skall konkurrera med om tre år, då skall produk-
terna se ut så här. Då skall vi närma oss kunderna på det här viset. Var det någon aspekt
som var uppe i era system, eller i ert byggande? Någon?

Leif Victorin: Jo, jag var inte inblandad i det men vi hade faktiskt ett på Livsidan, där
uppstod ett system som hette BADA. Vad det exakt stod för, rent bokstavsmässigt, det
minns jag inte men det gick ut på att man badade kunden i meningen med att göra en
behovsutredning. Jag tror det var datorbaserad behovsutredning som det stod för. Det
var säkert datamässigt ganska lyckat men säljarna ville inte använda det. Men tanken var
precis det du är inne på Rune, att öka servicen så att man kunde knappa in allting med en
gång hos kunden och så få fram de uppgifter man behövde. Men säljarna tyckte det var
bättre att göra så här, enkelt uttryckt.

Rune Brandinger: Var det någon som ville komplettera?

Per-Ola Eriksson: Kan jag få kommentera. Jag var projektledare för BADA-projektet.

Rune Brandinger: Ja. Varifrån fick du uppdraget?

Per-Ola Eriksson: Ja, det började egentligen 1973 som en statens offentliga utredningar.
Där sade man att Liv- och Pensionsförsäkring skall säljas med ett dokumenterat behov i
botten och inte på avdragsargumentet. Det var väl kanske bara Skandia som då tog det
där på allvar och drog igång det här projektet, som man först hade väldigt svårt att hitta
en projektledare för. Detta för att det var väl ingen som riktigt förstod hur man skulle
göra. Men jag var dum nog att ta det här projektet och det är bland det roligaste jag har
gjort. BADA stod då för behovsanalys datoriserad. Det gick ut på att man gjorde en
intervju med kunden och plockade in hur deras skydd ser ut idag, i form av allmänpen-
sioner, ITP och allt var det nu var, plus de privata pensionerna. Sedan gick man hem på
kammaren och körde det här i ett system och plockade ut en nulägesbeskrivning. Men,
det var också en simuleringsapparat, så i det här systemet stoppade man in de försäk-
ringar som man tänkte att man skulle komplettera skyddet med och så körde man ett
varv till och så såg man efter, vad får det här för konsekvenser skattemässigt och så
vidare. Sedan gick man ut till kunden och presenterade nuläget och den tänkta försäk-
ringen och vad det skulle komplettera skyddet med. Problemet i sig, ja det fanns flera
problem med det här, dels var det svårt att få veta hur de här pensionssystemen funge-
rade i alla detaljer, men det var också så att det var väldigt svårt att få säljarna att sätta sig
vid en terminal och göra det här. Så att tajmingen var egentligen fel.

Jag skulle, så här med facit i hand, velat bygga BADA-systemet på 80-talet med per-
sondatorn, helst den bärbara. För då hade man kunnat, så att säga, smida medan järnet
var varmt. Kunden hann ju kallna medan vi körde det här i datorn och producerade gra-
fik på radskrivare. Det var inte så fancy som grafiken blir idag. Men det var alltså egentli-
gen styrt utifrån men beslutet kring det här fattades av det som hette Livmarknad.
Chefen för Livmarknad var väl den som gav mig och mina företrädare, i den där pro-
jektledarrollen, uppdraget att göra det här. Det här var, som någon var inne på, inte att
bygga om någonting som redan fanns utan här fick man för första gången bygga nytt och
det var ju fantastiskt roligt. Det första försökte som vi gjorde -77, då gick vi ut och age-
rade mot kunder som om vi hade haft ett datorsystem. Presenterade en intervjublankett,
gick hem och räknade för hand, gick tillbaka med produkter som såg ut som om de kom
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ur datorn, och presenterade det som en datorbaserad utredning. Sedan visste vi tillräckligt
för att bygga systemet. Så gjorde vi.

Rune Brandinger: Tack. När man talar om strategier så brukar man ju säga att det
behövs en kombination av helikoptersyn och verklighetsförankring för att det skall bli
några strategier som blir utförda i verkligheten. I det här fallet var det väl kanske lite för
mycket helikoptersyn för det är inte så svårt att räkna ut hur säljarna reagerar inför det
här. Det räckte med två frågor, vad är din lön och vad är din marginalskatt och så kunde
man sälja försäkring i replik tre. Inte håller man på med det här då. Men några år senare, -
82, gjorde vi ett försök i Valand med precis det du säger, med persondatorer. Det fanns
ju inga persondatorer men vi lät bygga en som gjordes av en firma som hette Rockwell71.
Den var förstås nätdriven och den kunde producera en liten remsa som utskrift. Den
kunde göra kalkyler på de vanligaste försäkringsformerna. Den accepterade säljarna. Se-
dan blev det ändå inte så mycket avslut beroende på att när säljarna väl släpade upp den
där på salongsbordet och hade kopplat i alla sladdar som behövdes, då var intresset helt
inriktat på tekniken och inte på produkten. Så de sålde lika förbannat ingenting. Så det
var en riktig tanke men ändå inte verklighetsförankrad.

Claes-Göran Boregård: Man sålde ju PC på den.

Rune Brandinger: Ja. Det här kanske var helt rätt att då låg den stora potentialen i att
förenkla, förbilliga, säkra upp den verklighet som fanns, inte för mycket strategiframåtb-
lickar. Kan vi ändå ta ett par ord kringstyrelsernas engagemang i det här från 60- till 80-
talet, har det ändrats på något sätt? Bakgrunden till frågan är givetvis att i ett försäkrings-
bolag så torde IT vara någonstans runt 20 procent av kostnadsmassan. Det har enorm
betydelse för företagets överlevnadsmöjligheter, även på sikt. Det är alltså milt sagt en
styrelsefråga. Där lägger försäkringsbolagen stora investeringar, jämför med en industri
som låter sina stora investeringar passera utan att hanteras i styrelsen, det är bara totalt
otänkbart. Men här har det varit helt tänkbart, i alla tider och jag undrar om inte det är, ja
jag kan inte dagens verkligen men hade ni någon inblandning från styrelsesidan? Mer än
som du sade, Karl-Axel, information då och då som de begrep måttligt. Någon som har
gjort en styrelseföredragning av stora investeringar?

Leif Victorin: Ja, Johannes och jag sitter och tittar för vi var ju på 80-talet suppleanter i
styrelsen. Men, jag kan inte minnas att vi hade någon investeringsbudget eller något
sådant, men det kan möjligen i sin tur förklaras av att vi väl inte köpte stordatorerna utan
att vi leasade dem.

Johannes Norrby: Ja, men det var i och för sig styrelsefråga, när vi hade de riktigt stora
maskinerna.

Leif Victorin: Det var det, det minns du bättre än mig. De stora maskinerna tog vi upp.

Johannes Norrby: Men, det tog ju inte många minuter.

Rune Brandinger: En anmälan.

Johannes Norrby: Ja, just det. Kanske mera.

71 Det amerikanska företaget Rockwell International gjorde några olika modeller av mikrodatorer. Sent
1981 kom exempelvis modellen AIM 65/40 som hade en enradig 40-teckens fluorescerande skärm.
Modellen var en uppgradering av AIM 65 som kom 1976.
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Perolof Axelsson: Jag skulle gärna vilja kommentera lite grann det du är inne på. Om
det kanske var så att vi låg så långt fram beroende på att styrelsen inte var med. Det var
kanske så du menade? Men grejen för mig, det är ju att om du tittar på ett försäkringsbo-
lag så var ett försäkringsbolag, i och för sig var säljkårerna väldigt starka, det håller jag
med om, men många var för styrda utav IT under den här perioden, väldigt styrda. Alltså
alla användare längst ner i den minsta hörnan hade någonting med IT att göra och det
betydde ju, som du själv var inne på, att en IT-budget, en utvecklingsbudget, en produk-
tionsbudget, den låg ju på 20-25 procent utav totala kostnaden. Det var ju någonting som
man pratade om på den här tiden och IBM låg ju på. Ungefär, har ni bara så lite, inte
högre. Vi vet bolag som har ännu större och de är bäst i Sverige, eller i världen höll jag på
att säga, det var ju deras kör.

Men i det sammanhanget så uppfattade jag upplägget, och det tror jag gäller för de
flesta försäkringsbolag eftersom alla var beroende, att för det gamla systemet lades en
budget. Vi hade en budget på året omkring de här frågorna och en ändrings eller utveck-
lingsbudget på gående system. Det var någonting som låg nere på avdelningens grupp-
nivå och det fanns ju ingen inom företagsledningen som höll på med det. Det fanns X
kronor för människorna som satt för att jobba med utvecklingsfrågor på de system de
hade. Det fanns till och med en systemägare. Vi hade alltså organisationen kring det hela.
Sedan fanns det ju vissa grejer som man skulle göra, man skulle byta system och så bör-
jade frågorna, och då de absolut största frågorna, om nya system och nya satsningar. Ja,
då låg det uppe på företagsledningen och in i styrelsen.

Om du då tittar på SPP under just den där perioden så är det klart att SPP fick en
oerhörd konkurrens när vi kommer in på 80-talet och då hade de andra bolagen vaknat
upp och sett att allting var inte ITP och tjänstepension är ju stora premier och då gick de
på frikretsen. De plockade ut folk från alla stora svenska företag, de plockade ut mycket
folk och där satt ju SPP och vi kunde inte göra så mycket, vi hade varken säljare eller
någonting. Vi hittade på ITP-konsulenter som jag kommer ihåg vi började köra med.
Men hur det än var, slutet på den sagan är ju att SPP, och det är en strategisk fråga, beslöt
att gå ihop med Trygg-Hansa. Besluten kommer i slutet av 80-talet fast det ramlade in -
91.

Det är självklart att datafrågan var med, men det var ju inte enbart den utan det var ju
framförallt att man trodde att parterna skulle komma med en ny ITP-plan och att det
skulle bli full konkurrens och så vidare. Man går ihop med Trygg-Hansa och att samar-
betet sprack 1994, det var ju inte beroende på att man inte fick ihop datasystemen. Det
var inte alls det, det var liksom en teknisk fråga. Men den strategiska frågan fanns ju där,
att man skulle gå till Trygg-Hansa, få ihop datasystemen för det skulle komma nya planer
och vi skulle behöva köra ett system, vi var för små. Men det blev ju aldrig så och att det
sprack var av andra skäl än datasystemen. Men tillbaka till grundfrågan, jag anser att
försäkringsbranschens bolag var jätteduktiga, även om det tog mycket mod att dela ut
den här utvecklingskostnaden på bra nivåer. Alla fick inte vara med i alla frågor men där
låg frågan. Facken var inne överallt och det var ibland trögt. Men att så här mycket gick
till utveckling av gamla system, så här mycket var nya systemen, det hade man ordning
och reda på.

Rune Brandinger: Där låg säkert den tunga bulken i utvecklingsarbetet. Men vi hade ju
några spektakulära grejer. Trygg-Hansa hade System 72 som det skulle vara kul att höra
någon utveckla lite närmare, i motsats till systemet som egentligen aldrig utvecklades.
Även bankerna, Handelsbanken hade System 71, det var då tydligen inne att ha de här
årgångsbeteckningarna, det var tydligen som att utnämna årets svensk, då sprack syste-
met, om man hade en sådan beteckning på det. Det måste ju ha varit företagsledningsfrå-
gor. För det här var stora nysatsningar som i fallet Handelsbanken. Jan Wallander satte
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sig ner och gjorde en omprövning och med all säkerhet till lycka för Handelsbanken. Han
sköt framåt det antal år som behövdes för att göra det möjligt att över huvud taget att
hantera. Trygg-Hansa System 72, hur var det med det?

Kjell Gunnarson: Ja, jag är väl den som du tänkte på.

Rune Brandinger: Ja, det var det.

Kjell Gunnarson: Ja, det var ju som med en del annat som vi har snuddat vid här, att ju
alltid är någon som går före och vi såg i Trygg-Hansa med ganska stor avund på den
utveckling som framför allt var inom Skandia. Vi visste i och för sig att den hade åtskil-
liga brister i sig men vi visste också att den låg flera meter framför. Flera år framför oss i
flera avseenden och själva idén bakom detta var ju, som jag snuddade vid förut, hel-
kundsbegreppet. Vi kan ju fråga oss, hade styrelsen någon inverkan på strategierna i de
här sammanhangen? Ja, i den stora fusionen 1970 som bildade Trygg-Hansa, där fanns en
stor mängd decentraliseringstankar med i bilden. Man skulle bygga upp sig regionsvis och
med regionsråd och så vidare. Det fanns ett klart inflytande ifrån rektor magnificus i
Uppsala, Torgny Segerstedt72, som hade mycket idéer om det här med inflytandet för
individer. Så det fanns sådana tankar med när vi gjorde den här Systemplan 72, hel-
kundsbegreppet fanns med i bilden. Hela det som så småningom har blivit verklighet
men som ju tog lång tid. Man hade de gamla systemen som hade byggts upp, en del med
IBM-miljö och en med ICL-miljö73 som hade transformerats till IBM.

Man hade ju även Siemensverksamhet inom Trafik-BORE74. Det fanns en massa
människor med i den här bilden kvar i organisationen. Utöver helkundsbegreppet så var
det ett annat begrepp som stod väldigt högt, det var säkerheten i systemet. Systemen var
fruktansvärt känsliga, de gamla systemen hade vi byggt upp kring en, två eller tre indivi-
der som hade gjort de här systemen. Jag minns att ansvarig systemman för det stora bil-
systemet, ett utav branschens kanske största bilsystem, det var gjort av en kille som var
kraftigt överviktig. Jag sade till honom att vi måste kanske skjutsa dig hem med taxi och
hämta dig på kvällen för att det är ju ingen annan än du som egentligen kan göra änd-
ringar i systemet. Det var livsfarligt, det hela.

Rune Brandinger: Tog ni inte någon försäkring på honom?

Kjell Gunnarson: Jaha, vad hade det hjälpt. Om inte han kunde fungera kunde vi inte
avisera så att säga. Men de här olika miljöerna gjorde ju också att det fanns en väldigt
stark uppfattning att man ville göra sig oberoende av Claes-Göran och pojkarna i IBM
och ICL. Man ville skapa sina egna filhanteringssystem i bolaget och man tog in konsul-
ter som skulle skapa de här systemen, det var minsann inga standardsystem. Med flera års
försening kom bil, villa, hem, fastighet och så småningom naturligtvis även företag, med i
bilden. Men det var ett typexempel på att man tog ett för stort steg, man hade väldigt
stora ambitioner, det fanns inte en mognad i den egna organisationen, inte ens på

72 Torgny T:son Segerstedt, 1908–99, professor i filosofi och sociologi, var bl a rektor vid Uppsala universi-
tet samt ledamot av Svenska Akademin.
73 International Computers and Tabulators bildades 1959 när British Tabulating Machine Company (BTM)
fusionerade med Powers-Samas Accounting Machines, Ltd. ICT köpte 1963 Ferrantis datorverksamhet.
Det gick samman med English Electric 1968 och formade då ICL, International Computers Ltd. James W.
Cortada, Historical Dictionary of Data Processing: Organizations (New York, 1987), 83f.
74 Försäkringsbolaget Trafik grundades 1927 och försäkringsbolaget Bore 1888 under namnet Nordiska
ömsesidiga olycksfallsförsäkringsföreningen, från 1918 Bore. 1963 slogs de båda bolagen ihop och från
1965 agerade de som Trafik-Bore. 1976 träffades en överenskommelse som gjorde att Trafik-Bore integre-
rades som en enhet i Trygg-Hansa.
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specialistavdelningen på dataavdelningen men ännu mindre ute i organisationen och vi
försökte också att lägga oss långt före utvecklingen på maskinsidan så att säga. Priset på
maskintiden var ju oerhört hög, sett ur vår synpunkt, så när vi kom in på verkligheten,
som man gör efter ett par år i ett projekt, då såg vi ju att det här var en väldigt dyrbar
historia att gå vidare i.

Rune Brandinger: Ja, och då kommer vi in på kalkylerna över huvud taget. De sprack ju
för det mesta på kostnadssidan och kanske ännu mera på intäktssidan. Jag tänkte rikta
den frågan till Johannes som då till och med skrev böcker i ämnet. Hur pass envis och
hur pass framgångsrik var man i det hela att följa upp de planerade nyttoeffekterna av en
systeminvestering? Skedde det med någon systematik? Var de som en gång i tiden tog
beslutet om investeringen med så länge så att de också ställdes till ansvar för vad som
kom ut av det hela eller hade de lyckligen befordrats iväg någonstans vid den tidpunkten?

Johannes Norrby: Ja, som jag upplevde tiden där på Skandia så hade vi de administra-
tiva cheferna, de hade ansvaret för hur zonerna var bemannade och hur man körde
zonerna. Det skötte de säkert vart och ett i sitt fögderi men att därifrån gå in och titta
exakt på, säg Motorsystemet eller Civilsystemet eller Livsystemet också för den delen. Att
se hur pass stor effekt man fått, de hårddata fick vi inte fram som jag upplevde det. Det
fanns en känsla av att effekterna var lite större än vad man hade tänkt sig ifrån början och
det var nog en rätt så allmän koncensus omkring det, men på något sätt så var man lik-
som genom den här stora utvecklingsprocessen. Man kände sig så att säga nöjd, att nu
gick systemet. Bara det var tillräckligt för att skapa en nöjdhetsfaktor. Där är det nog
viktigt i så fall, om jag också får lägga till en sak när det gäller användarinflytande. För att
ibland låter det som att vi pratar om att vi utvecklar system och sedan kör vi system och
jag tror att om vi tänker igenom det här så är vi överens om att ibland så går utveckling
av system lite hastigare och ibland lite grann långsammare. Det finns inget system som är
helt dött och som ligger helt oförändrat.

Vi var tidigare inne på användarinflytandet i Skandiautvecklingen och där sade jag ju
att jag var tvungen att köra på och det var tvunget att få fram systemen, så vi fick skala av
en massa kantigheter och göra det här så enkelt som möjligt, så att vi kom igång över
huvud taget. Men sedan, när vi väl var igång, ja då levde systemet och då skulle systemet
fungera i sin miljö. Då vidtog någonting som också visade sig kosta betydligt mer än vad
vi hade trott ifrån början och det var underhållet av systemet. Där kom ju användarinfly-
tandet in på ett helt annat sätt och där tror jag man så småningom kan få en likhet mellan
att utveckla det från ett helt vitt papper, så att säga ”Green Field”, eller att man kommer i
en sådan här komplicerad situation som Skandia. Det tar längre tid innan man får in
användarinflytandet men det är ju förmågan att liksom kunna växa med systemet, att
vidareutveckla systemet. Sedan har vi då kommit fram till nutid. När vi sitter och pratar
här så sitter vi ju i en helt annan datavärld. Nu sitter vi ju plötsligt i en datavärld där jag
kan välja i ett system vilken utav vägarna jag vill gå. Jag är på det sättet användaroriente-
rad för att man har så väldigt många möjligheter att gå. Vi hade ju fortfarande de här
singel-track-systemen om jag använder det uttrycket, det var ett sätt, den enda vägen så
att säga.

Rune Brandinger: Är det någon av er som känner att, ja vi försökte att följa upp de
kalkylerade effekterna av systemet, antingen det nu var personalbesparingar eller det var
kortare ledtider eller snabbare svarstider till kund eller någonting annat. Att verkligen
lägga krut på att följa upp efter systemets installation och även under underhållstiden, att
det faktiskt levde upp till effekterna och besparingarna. Låt inte det här bli en talande
tystnad.
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Dag Wedmalm: Ja, jag kan ju ta ett enkelt exempel i så fall. Det gällde gamla rutiner när
man skrev ansökan ute på fältkontoren och skickade in det under hand. 20 procent av de
fallen var fel och var tvungna att skickas tillbaka igen. Men när vi införde online så gick
det inte att mata in en felaktig försäkring. Det kan ju vara ett bevis.

Rune Brandinger: Ja. Mätte ni effekterna i termer av tid eller någon annan besparing?

Dag Wedmalm: Ja, det blir ju helt klart personalbesparingar, både på huvudkontor och
på fältkontor. Men vi hade ett annat projekt, som var det största vi har haft någonsin, där
vi sparade över 100 personer enligt kalkylen. Men, det var nästan omöjligt att kunna göra
en slutrapport då i och med att det var under den tid när vi expanderade oerhört mycket.
För att trots att vi expanderade hårt så behövde vi aldrig ta in ytterligare personal.

Rune Brandinger: Det är väl ofta där att nyttan liksom har kamouflerats av utveck-
lingen och tillväxten har gjort att det har varit svårt att gå ner och peka ut några enkla
effekter. Någon?

Per-Ola Eriksson: Jag har i min ägo ett dokument som är skrivet av Erik Kellner i slutet
på 50-talet som är ett försök att följa upp Thules investering i en IBM 650. Där konstate-
rar man i slutänden att det är omöjligt därför att den gav så mycket mera under resans
gång. Man upptäckte alltså under tiden vad man kunde ha den till, sådant som inte fanns
med i den ursprungliga kalkylen och jag tror inte det har förändrats så mycket under åren
utan aptiten växer medan vi äter. Så att vi vet egentligen inte när vi startar hur slutänden
kommer att bli och då blir uppföljningen mycket svårare. För det blev inte riktigt den
baby som vi hade tänkt oss.

Rune Brandinger: Ja, det må vara en nostalgisk synpunkt men gör vi investeringar för
att hantera 20 procent av företagens kostnadsmassa så är det kanske lite andra dimensio-
ner som kommer in.

Per-Ola Eriksson: Vi har ju så många gånger haft sådana här icke-mätbara intäkter.

Johannes Norrby: Intangibles75.

Rune Brandinger: Ja utan intangibles så skulle ingen av oss sitta här. Vi har snuddad en
del vid riskerna.

Claes-Göran Boregård: Om jag bara får lägga en kommentar till S 7276, eftersom det
var ungefär då som jag själv kom in i försäkringsbranschen och Trygg-Hansa var en utav
de två bolag som jag hanterade. Vi såg ju från IBM:s sida med en bestörtning och en för-
skräckelse på detta. Det är väl precis som Kjell säger, att det var ju ett sätt att göra sig
mer oberoende av leverantörerna och på den tiden så var man beroende utav IBM och
det tyckte vi förstås var trevligt och bra. Jag tror att, åtminstone som vi såg det, en av de
väsentliga orsakerna till att, så att säga, projektet havererade i sin ursprungliga tanke var
att man försökte göra två väldigt komplexa saker samtidigt. Både bygga en helt ny appli-
kationsportfölj med tillämpningar, samtidigt som man också byggde den tekniska platt-
formen, alltså själva bassystemet, accessystemet, från början. Så du hade ingen fast punkt.
Någon sade att ge mig en fast punkt så kan jag rubba universum men nu hade man ju

75 Ett värde eller en intäkt som inte är direkt mätbar materiellt eller fysiskt, icke-materiella värden eller en
immateriell tillgång.
76 Trygg-Hansas System 72.
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inte någon fast punkt utan applikationsprogrammerarna bad att få specar på det som i
dag kallas för interface, det hette säkert någonting annat då, gränssnitt kanske till och
med. Men de fanns ju inte riktigt, de var inte riktigt färdiga och så vidare och då blev vi ju
inte heller färdiga därför att det var komplext att göra det.

Tanken på att bygga ett eget databassystem just för mig, för Trygg-Hansa, den är ju
lite konstig, för det finns ju inte så mycket försäkringsunikt i hur en sådan produkt ser ut
utan det är klart att det som hände sedan, det var att man köper in ett tekniskt system
som funkar. Däremot, som vi kommer till lite grann här, det är på applikationssidan, där
är det ju en helt annan femma, där finns det inte så väldigt mycket exempel från att man
kan köpa system och skruva in, men däremot bassystem som operativsystem och data-
bassystem och terminalhanterare och vad det nu kan vara vad, det köper man rimligen in.
För då är det fast och då är det specat. Man vet, det finns en manual och det går att köra
och man vet vad det är.

Rune Brandinger: Vi skall ta och komma in på just varför standardapplikationer inte
blivit någon succé i försäkring. Men Leif hade någon kommentar.

Leif Victorin: Ja, jag sitter och funderar på din fråga som du ställde för en stund sedan,
hur det var med vår förmåga eller vilja att följa upp resultatet av investeringar. Man får
tänka efter lite men, nu talar jag om mjukvara alltså, inte i hårdvara, så gjorde vi ju alltid,
det var ju tvång, så att säga, i regel så att vi gjorde ju alltid en beräkning av hur vi skulle ta
hem intäkter och intäkterna var ju oftast inbesparing av personal som alltså inte behöv-
des längre. Hur var det då med att följa upp det där. Jag tror att erfarenheten nog var att
vi nådde besparingarna men de kom nog lite senare än vad vi hade trott i kalkylen, men
de kom faktiskt.

Den här tidsutvecklingen kanske gjorde att vi inte var så där jättebra på att alltid följa
upp och ta konsekvenserna av det vi hade sagt. Vi skall komma ihåg, på den här tiden på
70-talet och ända fram på 80-talet så var det en väldigt obekväm sak att lösa övertalighet
på något annat sätt än med naturlig avgång. Men den här liksom långsamma och kanske
inte riktigt disciplinerade eftersläpningen, den kan jag illustrera på det viset att någon
gång i mitten på 80-talet så blev jag chef över svenska försäkringsrörelsen, Liv och Sak.
Vi tog då ett grepp om vilka möjligheter det fanns att rationalisera. Då hade det byggts
upp en buffert i huvudsak beroende på, så att säga, lite eftersläpande uppföljning, vackert
uttryckt, av systeminvesteringar på 400 personer. Då räckte inte naturlig avgång och jag
minns att det var jätteobehagligt att sitta i TV som första bolag eller första institutionen
inom den finansiella sektorn och tala om att vi faktiskt skulle säga upp folk. Så det kan
nog ha varit ett skäl till att man tassade runt det och med att ta ut effekterna. Men så var
det.

Rune Brandinger: Det där är ju utomordentligt talande, ackumulerade upp det. Det
borde alltså betas av under,

Leif Victorin: Men du vet, det var ju lokala chefer som skulle ta i detta och det var lik-
som inget man fick poäng för hos fack eller vem som helst egentligen. Kanske inte bland
ledningen heller. För blev det bråk i det här så var det obehagligt. Men sedan, i och med
att Skandia hade tagit det här beslutet och vi lärde oss under resans gång, vi hade ju
ambitionen att alla som slutade i bolaget oavsett skäl skulle bli bra ambassadörer, men vi
trampade lite fel ibland men vi lärde oss detta. Men sedan följde ju många efter, både
banker och försäkringsbolag, så att det som låter konstigt i våra öron i dag är det ju …
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Rune Brandinger: Nej, men det här att man ackumulerade upp det, det var inget ovan-
ligt, absolut inte.

Johannes Norrby: Om jag får ställa en följdfråga till det här, betydde det här också att
när man gjorde den ursprungliga kalkylen så tog man hem sådana vinster som man visste
att man skulle kunna ta hem, men systemet innehöll en potential som vi inte fullföljde. Vi
så att säga optimerade inte resultatet av systemet.

Rune Brandinger: Det är också en riktig iakttagelse och en som är giltig än idag tror jag.

Olli Aronsson: Jag heter Olli Aronsson och jag har jobbat som IT-chef inom Trygg-
Hansa och Skandia i ett 20-tal år tillsammans. Jag och andra med mig, exempelvis Lars
Ågren, hade nöjet att städa upp efter System 72. Det var ju så som Claes-Göran beskrev
att man gick in på softvaruutveckling parallellt med applikationsutveckling. Den här
mannen som var överviktig, han fick faktiskt hjärtinfarkt. Han låg på sjukhuset med
programlista på magen och rättade i programkoden och så kom jag i taxi och hämtade
programlistan och matade in det och testade och så tillbaks till honom igen på sjukan.

Även när vi tog in IBM:s försträffliga databashanteringssystem hände det saker. Det
var ett programfel så att alla nyteckningar i bil hamnade i overflow-arean på datorn, på
skivminnet77. Det vart trögare och trögare så koncernchefen, Curt-Steffan Giesecke,
ringde mig, gång på annan och sa att, nu är de inte glada på dig på försäkringsavdelning-
arna. Svarstiderna växte alltmer. Faktum är att, Claes-Göran, du räddade min skalp måste
jag säga. Du skickade en man till IMB:s labb i Santa Teresa i Kalifornien och hämtade
rättningen på det här kända felet och plötsligen så fungerade Trygg-Hansas datasystem
och terminalsystem. Mycket bra faktiskt. Så att det är klart att även om man använder
standardsoftvara så kan det vara komplikationer.

Får jag bara göra en kommentar till det här med riskerna. Jag upplevde faktiskt, både
i allmän försäkring och privat försäkring, att våra ledningar hade väldigt litet begrepp om
vilka risker vi tog inom IT. Det hade inte vi inom IT-hanteringen heller, möjligen lite
mera, men vi var ju trots allt lite yngre och lite våghalsigare och gjorde satsningar som
man ibland verkligen kan ifrågasätta. En del gick ju på örat men jag kommer så väl ihåg
från allmän försäkring där vi hade att införa den beskattade sjukpenningen 1974. Vi fick
regleringsbrevet i maj 1973 där man såg detaljerna i det hela. Vi körde igång och pro-
grammerade på dagar, nätter och helger. Vi blev färdiga någonstans de sista dagarna
1973. Vi hade 17 miljoner ärenden första året. Beslutet tog ju Sträng78 själv, det var lite
hans skötebarn, men han hade inte någon koll på tekniken. Det där har jag faktiskt sett
en del andra gånger också, även i privat försäkring, jag skall inte nämna några exempel.

Rune Brandinger: Det är klart att din argumentering där Claes-Göran, den måste ju ha
varit väldigt flott, för du kunde säga, ni är för personberoende i Trygg-Hansa, ni kan ju
inte ha folk som ligger i sängen med programlistan på magen. Växla över till oss så blir ni
personberoende till Kalifornien istället, det är väldigt så mycket finare, eller hur sade du?

Claes-Göran Boregård: Ja, nej, men jag tror nog ändå att det är bättre att vara beroende
utav ett labb i Kalifornien än utav en kille som ligger med hjärtinfarkt.

Rune Brandinger: Ja, det är en hårfin skillnad om det…

77 Olli Aronsson har som kommentar till transkriptet förtydligat med att alla nyteckningar i det nya Motor-
systemet hamnade i den så kallade overflow-arean där det begränsade utrymmet gjorde att svarstiderna
ökade och systemet blev trögare och trögare.
78 Gunnar Sträng, 1906–1992, bland annat svensk finansminister 1955–76.
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Claes-Göran Boregård: Beroende har man alltid men det är en gradskillnad.

Rune Brandinger: Vi har varit inne på risker nu och riskackumulering. Min egen upple-
velse av det är på 70-talet eller i slutet på 60-talet när vi ackumulerade ett antal risker i
form av, ja man kan nog lugnt kalla det innovationer. När man då staplar en, tre, fyra
stycken sådana på varandra så går det ju självklart åt pipan. Jag satt i Nordeas styrelse ett
antal år inklusive ett år när vi fick totalhaveri mellan den 27 december och 2 januari, vil-
ket inte är en toppentidpunkt för en bank att liksom totalhaverera. Vad var skälet till det
då? Ja, det var banne mig ingenting annat än samma dumhet som jag gjorde mig skyldig
till i slutet på 60-talet. I det här fallet ackumulerade man ett antal uppdateringar av pro-
gramvaran. Var och en testade var för sig tidigare under året. Men kombinationen av
dem, plus den då fyr-femdubblade volym som drabbar systemen under årsskiftet, det
hade ingen riktigt tagit komplexitetsfaktorn på. Så vet i fasen hur mycket vi lär oss egent-
ligen, det är ju samma fenomen, det är bara en rejäl uppgradering av problemet men
effekterna blir de samma, bara oerhört mycket värre.

Kjell Gunnarson: Ja, för att nu lite grann bolla tillbaka till Claes-Göran och IBM, så var
det ju helt enkelt så här att de standardprodukter som vi hade till förfogande var alldeles
för dyra. Vi var tvungna att skapa egna applikationer. Backar vi till 60-talet så var ju
maskinerna alldeles för dyra för att behandla de volymer som det handlade om i försäk-
ringsbranschen. Det gjorde att för stora delar utav våra Sakförsäkringssystem hade man
inte råd att skriva COBOL utan man skrev i maskinnära språk. Min stora chock kom då
jag, från att ha haft en lugn tillvaro som juristchef i företaget, blev chef för administratio-
nen. Det var att jag upptäckte att en utav mina medarbetare på Livsidan var den förre
verkställande direktören i Svenska Liv. Han var den enda som kunde göra de här
maskinnära svåra matematiska formlerna för 707279. Erik Berg, den förre vd:n, var alltså
den enda som kunde göra ingrepp i systemen så han fanns bland mina medarbetare och
tacka fasen för att man då får osäkerhet i systemen.

Rune Brandinger: Ja, det är ju onekligen en drastisk illustration. Men då kommer vi
osökt in på det här med standardapplikationer. Var det att maskinvaran var så dyr, voly-
merna var stora, att vi inte hade råd att slösa en massa kapacitet på standardapplikationer
som med självklarhet innebär stora mängder redundante. Var det det eller vad var det för
skäl till att standardapplikationer aldrig egentligen kom in? Vem tar den?

Perolof Axelsson: Nu spontanreagerar jag, men största frågan är att de inte fanns. Alltså
det finns inte. Om du går in i finansbranscherna och skall starta aktiehantering och för-
säljning eller vad du gör, så är det ju bara standardapplikationer. Det har aldrig på det
sättet funnits i försäkring. Det har kommit upp några ett tag. Jag var ju med -94 när SPP
startade om, då är vi utanför den här historietiden men då startade SPP Fritt val och vi
hade ju verkligen chansen att gå ut och leta efter ny Livförsäkrings-softvara. Vi köpte en
programvara från USA, CSC80 hette bolaget. Vi letade med ljus och lykta och även i
Norge som har fondförsäkring och lite sådant där men de är ju inte alls i samma kvalitet
som finansbranschen som har historia bakom sig och de här bitarna. Om vi går tillbaks
till den här tiden så är min uppfattning att det inte fanns. IBM försökte någon gång men
det var inget standardsystem. Ni hade någonting som man skulle se genom att läsa någon
manual och bygga system utifrån något tänk eller något sådant där. Så det är min uppfatt-
ning. Så enkelt är det. Annars tror jag de andra har gått på det.

79 IBM 7072. IBM:s 7000 serie var en transistorerad vidareutveckling av 700-serien som använde elektron-
rör. 7072 använde decimalsystemet och introducerades 1962.
80 CSC, Computer Sciences Corporation, amerikanskt bolag grundat 1959.
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Claes-Göran Boregård: Ja, jag skulle vilja säga att jag tror att de egentligen inte finns
idag heller. Det finns ett antal tillämpningar men där man har lyckats införa det, det är
tror jag i de flesta fall är när man har gjort en sådan här ”Green Field” installation. Man
börjar om från början och det finns väl ett exempel i Sverige och det spelar ingen roll
vilket bolag det är, som försökte och misslyckades med att införa ett system som är en
succé och det är ett stort system. Det är succé i England, Australien och på andra ställen.
Det har till exempel fått Direct Line81, som ju var en nystart i UK och växte och bli ett
väldigt lönsamt bolag. För de gick förbi mäklarna och sålde direkt på telefon, men de
började med ett absolut rent bord. De stoppade in det här och de anpassade sina rutiner
till systemet och så körde man och det gick ju jättebra. Att däremot ta det här, trycka in
det i någonting där det har suttit i 25 år och liksom filat och filat på hur man vill ha det
precis i Sverige och sedan säger man ifrån ledningens sida, i det här fallet och det gör
man nog ofta att, nej nu skall vi ta det som det är, vi skall inte ändra. Det säger alla, att
det förstår vi, det vet vi för det går åt skogen, det har vi lärt oss. Men jag har ju sett den
här beslutsamheten att inte ändra, hur den mals ner. För organisationen säger, ja men vi
måste göra på det här sättet och vice vd säger nej. Så tre veckor senare så har han gett sig.

Så jag tror att det har att göra med att det är svårt att få in i ett existerande system.
Men det finns väldigt lite där man idag ser standardsystem, det är ju SAPs82 svit och
Oracles83 svit, alltså redovisningssystem och sådana saker. I industrin ser vi ju CAD-
system84, vilket gör att alla bilar och flygplan och ser ganska lika ut. Det är ju exempel på
att det faktiskt är tillämpningssystem i stor skala som fungerar. Men försäkring och även
bank, det är väldigt få banker som kör ett inlånings- och utlåningssystem som är stan-
dard. Det finns ju några exempel men det finns ju många som har gått på pumpen även
där, så det är lika. I finansvärlden finns det dock massor av sådana där tradingsystem.

Rune Brandinger: SAP gör ju att Ericsson har stenkoll på sin orderstock. Mer syn-
punkter på standardsystem?

Per-Ola Eriksson: Om inte jag kom ihåg fel erbjöd IBM åtminstone Skandia ett stan-
dardsystem för Livförsäkringsadministration. Ett system som kallades för ALIS85. Som
föll just på det du säger, att det inte passade vårt sätt att administrera Livförsäkring, för
det var för amerikanskt.

Claes-Göran Boregård: Det fanns ALIS och INTER ALIS. Det är det enda system
som IBM har på försäkring. Vi, IBM, lade ner många miljarder på att försöka komma in
på applikationssidan. Ett antal försök gjordes under en 15-års period så det har funnits,
men man har inte lyckats från IBM:s och vi skall inte hålla på med applikationer, vi skall
istället jobba med partners och så vidare. Men det är riktigt, det fanns ett sådant. Jag

81 Ett brittiskt bolag som startade 1985 med en produkt, bilförsäkring, som endast såldes via telefon.
82 Företaget SAP, Systemanalyse und Programmentwicklung, senare ändrat till Systeme, Anwendungen und
Produkte in der Datenverarbeitung, grundades i Tyskland 1972. Huvudprodukten är integrerade företagsö-
vergripande system, s.k. ERP-system, Enterprise Resource Planning.
83 Oracle är ett amerikanskt företag som startade 1977 under namnet Software Development Laboratories
och då som utvecklare av relationsdatabaser. De började senare att sälja även ERP-system.
84 CAD, Computer-Aided Design, datorstödd konstruktion. CAD-tekniken började utvecklas under 1960-
talet och slog igenom på bred front under 1980-talet.
85 ALIS stod för Advanced Life Information System och var ett system som utvecklades av IBM för att
utnyttja de nya fördelarna med IBMs 360-serie. Efter diskussioner började utvecklingen av programvaran
1965. Man planerade att släppa programvaran 1966 men efter flera fördröjningar var systemet klart för
försäljning 1969. JoAnne Yates, ”Application Software for Insurance in the 1960s and Early 1970s”, Busi-
ness and Economic History, Vol 24, No 1, 1995.
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undrar faktiskt om inte LF körde ALIS eller INTER ALIS. Jag tror det, men det var före
min tid i och för sig.

Leif Victorin: Det var flera norska bolag.

Claes-Göran Boregård: Ja, det kan det vara.

Rune Brandinger: Ja, det stämmer. Några mer tillägg till standardapplikationer? Annars
skulle jag vilja gå över på ett favoritämne, nämligen fusioner och IT och då försäkrings-
fusioner och IT. Min första bekantskap var när jag alldeles nykommen till Skandia. Där
var då ett spännande val, det Johannes var inne på, nämligen Thule som låg en bra bit
före de andra. Skulle man bygga på den som låg längst fram eller var man tvungen att gå
på minsta gemensamma nämnaren? Det är ju minst sagt inte något lätt avgörande. Det
blev i stort sätt minsta gemensamma nämnaren därför att det var den pragmatiska lös-
ningen, för det gällde att komma igång. Jag minns då att ifrån datachefen i ett av de här
ingående bolagen, jag skall inte nämna vilket, så kom det ett brev där han talade om hur
oerhört mycket bättre hans Motorsystem var jämfört med alla de andra.

Det låg någonting i det. Men han avslutade med att om inte Skandia nu hade förstånd
att välja hans system, totalt för den nya koncernen, så tänkte han avgå. Det där brevet
passerade mig och eftersom det var ett sådant ärende så gick det upp till Per
Gyllenhammar senior. Det kom tillbaks till mig dagen efter och det stod bara skrivet,
tvärs över, beviljas. Det var ett sätt att hantera ett fusionsproblem som var förbannat bra
alltså. För det satte liksom ner foten, till skillnad då från Wasa-äventyret som vi kanske
kommer in på senare.

Men det var en inledning därför att genom att IT är en sådan oerhört viktig och inte-
grerad del av försäkringshantering, så har IT också en central roll när man beslutar sig för
att slå ihop ett antal bolag. Både som ett problem, men också en möjlighet, ökade voly-
mer och alltihop det där, vi har varit inne på det. Jag efterlyser lite erfarenheter från
denna mångkunniga församling runt bordet. Vi har både hela de långa Städernas, Trygg-
Hansa, Fylgia86, den historiken. Vi har Skandia, egentligen så har det ju varit en
konsolidering också av LF-systemen, det är inte numera 24 minidatorer utan det är andra
lösningar. Vad har hänt under resans gång? Leif.

Leif Victorin: Det är så att jag måste tacka för mig och gå alldeles strax, men vi kom ju i
en liknande situation, skulle jag vilja säga, som Rune var med om på 60-talet, nämligen
1989 när vi gick ihop med ett relativt stort bolag i Norge som hette Vesta87 och ett i
Danmark som hette Kongelig Brand. Då delar jag upp det här i korta delar. När det gäller
privatsidan, då hade vi ju i Skandia plockat fram ett system som hette PRIMUS88 och det
undrar jag om det inte nästan tuffar fortfarande men nu i If89. Men det körde vi alltså in i
hela den nya. Det var inte utan blod, svett och tårar men det var ett sådant beslut av typ
beviljas.

På företagssidan så försökte vi hitta ett gemensamt system och om jag minns rätt och
det är inte säkert, så tror jag vi försökte hitta någon gemensam nämnare, för det fanns
inget riktigt perfekt system i något av bolagen. Det kom vi inte igenom med under min

86 Fylgia var det första svenska olycksfallsförsäkringsbolaget och grundades 1881.
87 Det norska försäkringsbolaget Vesta som grundades 1880.
88 PRIMUS, Privat-Marknad, Utveckling av System. Utvecklingen startade 1982 och systemet kom i drift
1985. Systemet skulle ersätta de tre gamla systemen Motor, Civil och Båt. Skandias Dator- och IT-historia
1913–2000, opublicerat manuskript i arbete, SkandiaSeniorerna, 2008-04-13
89 Försäkringsbolaget If bildades 1999 genom ett samgående mellan Skandias och norska Storebrands
skadeförsäkringsverksamheter.
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tid i alla fall. Det var, Olli nickar instämmande, så det körde sig. På Livsidan var det lite
annorlunda, för där tror jag inte ens vi försökte riktigt, för att det var så olika förutsätt-
ningar och vi fick inte köpa Livbolaget i Norge och dansk Livförsäkring var inte alls som
svensk Livförsäkring och sedan började vi med Link, det här linkade, och det hade vi
samma, därför att det var ju en ”Green Field”. Så att det var lite olika, men lätt var det
inte. Det var många som gned och skrek då också.

Rune Brandinger: Ja, men en kombination av, vält över det dominerande systemet, när
man har makten och det går lätt att visa rationaliseringsmöjligheterna. Bry dig inte över
huvud taget om det därför de nationella förutsättningarna är så olika att det kostar mer än
det smakar. Sedan när ni kommer med en ny produkt, en ”Gren Field-produkt”, inget
snack. Det var en bra sammanfattning.

Leif Victorin: Tack för mig.

Rune Brandinger: Tack Leif. Ja, du sitter i en het stol här.

Kjell Gunnarson: Ja, då är det bara att fortsätta. Ja, 60-talsfusionen mellan Städernas,
som då köpte Hansa Sakförsäkringsbolag utav Svenska Liv som ju inte längre fick äga
något Sakförsäkringsbolag. Det var Thule som angav modellen att Livbolag inte fick äga
Sakbolag, det var liksom anledningen. Där var det ju på sitt sätt enkelt för att Hansa-kon-
cernen hade rätt primitiva, näst intill hålkortssystem, för de branscher som då redan var
datoriserade på Städernas. Alltså, bil, hem, villa och fastighet, så att det var ju ett lätt val
och, som sagt, där kunde vi också ta hem vinsterna utav det. Livsidan däremot, där stötte
man på oerhört ambitiösa och mycket duktiga människor på systemsidan som å andra
sidan hade väldigt svårt att tygla de här. De hade ju bakom sig ett antal fusioner under
50- och 60-talet med det jag sade förut, knorrar på de här standardtarifferna som man var
skyldig att följa och det stora och viktiga beståndet där var Storlivförsäkring med försäk-
ringar som dessutom ständigt ändrades utav säljarna ute i landet, de tjänade ju mera
pengar på det där sättet. Så att det där var ett mycket stort problem och man hade svårt
att hitta fram och få de effekter utav fusionerna som man borde ha fått.

Går man sedan in på Trygg-Hansa-fusionen i början på 70-talet så valde man bilsidan
det system som var gjort för ICL90. Under stor möda transformerade vi över det till ett
IBM-system och det ändrades ju så småningom i det Olli beskrev så drastiskt, med den
överviktige mannen som var den som behärskade systemet. Sedan skall man också
komma ihåg att det här egentligen var väldigt avancerade lösningar där man både hade
bra lösningar på ADB-sidan och även organisatoriska lösningar. Fylgia hade en organisa-
tion där man hade byggt upp mycket av bolaget kring en ren produktionslinje, inte bara
datatjänst utan stora delar utav försäkringsfolket och skadefolket fanns knutna direkt till
ADB-administrationen.

Så egentligen hade man försäkringsexperterna som satt vid sidan om den löpande
verksamheten och här gällde det då att jämka ihop det här till någon lösning91. Det fanns
väldigt mycket försäkrings- och systemfolk på nivå och väldigt många av dem försvann
ut till bankvärlden och till övriga försäkringsvärlden. De gick till Skandia och till S-E-
banken och så vidare, beroende på egentligen, och då är ju Claes-Göran i fokus igen, de
drömde ju alltid om den senaste modellen utav IBM-maskiner, långt innan jag över
huvud taget kunde tänka mig att vi skulle köpa de här maskinerna. Det var ett stort

90 International Computers Ltd, se tidigare not.
91 Kjell Gunnarson har som kommentar till transkriptet förtydligat med att det avsåg att utveckla och ändra
produkterna inom ramen för befintliga IT-system, d.v.s. system styrde produktutvecklingen istället för
tvärtom.
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problem, för det var väldigt duktiga människor vi blev av med, men de kunde inte tänkta
sig att jobba kvar i ett bolag som inte hade den senaste versionen. Så fusioner och IT-
utveckling har, för mig i alla fall, det här sambandet. Det är inte bara av godo men samti-
digt har de lett fram till de lägen som vi har idag, så att när vi kom in på 80-talet så hade
det hela löst sig, men det var mycket möda under tiden.

Rune Brandinger: Bara ett litet stickspår. Olli, som är den som är yngst av oss här, finns
det någonting kvar när personal eller medarbetare inom IT värderar en arbetsplats som
har med utrustningen att göra? Att man väljer efter vad det finns för utrustning. Du har
rätt alltså, jag kommer ihåg det här så förbaskat väl, nu när du säger det.

Olli Aronsson: Ja, det är klart att Kjell är inne på rätt spår. Detta med att vara med på
den senaste IBM-konferensen och berätta om erfarenheterna att ta in en betaversion92 av
programmet och testa det, det gav mycket hög status bland våra systemtekniker. Gärna
om man var på en konferens på andra sidan Atlanten och berättade om detta. Så alla
dessa GUIDE-konferenser93 och andra, de hade en sagolik lockelse på våra tekniker. Det
drev fram så att man testade senaste versionen men tack och lov så har man ju blivit
mera klok nu för tiden. När Microsoft numera kommer ut med sina nya versioner tar
företagen det mycket mera lugnt så att de inte är, så att säga, premiärdansörer.

Rune Brandinger: Ja, alltså jag har gjort världens miss idag, för jag fick ett mejl från en
vän som har gått över till Vista94 och för att kunna läsa hans meddelanden fick jag
erbjudandet från Bill Gates att ladda ner ett antal mer eller mindre skumma servicepacks
och ovanpå det ett jättestort kompabilitetspack, som jag inte vet hur mycket det skulle
försena min dator. Då hade jag chansen att testa det som testperson för Bill Gates. Jag
tackade nej faktiskt. Det var en miss märker jag. Jaha. Dessa moderniteter. Då går vi till-
baks till fusioner och ni där borta har inte varit så mycket utsatta för detta. Folksam är ju
förvånansvärt fusionsfritt företag egentligen. Grattis till det.

Per Lind: Den fusionen jag har vart med om, det var ju när vi köpte Wasa, men det var
ganska sent. Det var -98 så det har ju inte med den här perioden att göra.

Gunnar Svedbergh: Man kan säga att vi har levt i ett fusionsliknande tillstånd i LF-
gruppen ett antal gånger med tanke på att vi har haft just de här lokala tillämpningarna i
rätt olika tekniska system och i olika versioner. Men efterhand så har ju vi i gruppen
också enats och tagit nytta av de olika styrkefaktorerna i de här olika applikationerna vi
har haft och det har ju egentligen varit en fusion. Så arbetsuppgifterna har varit desamma.
Men vi tillhörde ändå en familj och vi hade vissa saker gemensamt i grunden. Vi gjorde så
att det blev versionsförändringar som vi förberedde mer eller mindre. Ibland tog det
längre tid och man fick vänta. Men vi hanterade det på den vägen och skälet till det har
jag själv en jobbig erfarenhet av.

Vi jobbade mycket med bankfusioner i gamla Sundsvallsbanken. Först i Sverige var
Åhusbanken och sedan Upplandsbanken och alltsammans, där vi nästan körde livet ur
våra systemmänniskor. Det var ett hiskeligt arbete att klara av det här, det var krav på
kvalitet och krav på tillgänglighet och krav på säkerhet och med omedelbar verkan. Men

92 En betaversion är en preliminär eller tidig utgåva av ett program som inte är en helt fullständigt version
eller som kan innehålla inte helt färdigtestade funktioner. Betaversioner släpps ibland till särskilt utvalda
användare av programmet som får fungera som testanvändare innan programmet sedan släpps i en version
till hela marknaden.
93 GUIDE är konferenser som IBM anordnade under namnet IBM GUIDE.
94 Microsoft operativsystem Vista vilket lanserade 2007.
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även där fick vi till stånd ett antal punkter som vi fick ledningarna med på. Skall vi göra
en sådan här fusion till, då måste vi verkligen förbereda den i ett antal steg. Det lyckades
vi med och vi fick till slut en något bättre hantering. Men det här har varit jobbiga proce-
durer för många och det var oförberedda arbetsuppgifter. De fick jobba enormt innan vi
klarade av de här fusionerna i bankvärlden.

Rune Brandinger: Johannes, något att tillägga?

Johannes Norrby: Nej, vi har ju varit inne på Skandia-fusionerna. Jag tycker att vi kan-
ske har tömt ut det ämnet. Läxan där är väl den att om man skulle göra om det här någon
gång så får man ju tänka igenom det i förväg rätt ordentligt.

Rune Brandinger: Jag är väl den som kan berätta något om Wasa-fusionen. Det var fyra
halvstora ömsesidiga bolag. En helt riktigt tänkt strategisk idé, därför att ingen av de här
fyra skulle ha överlevt var för sig. Det var då en blandning av specialiserade Sak- och
specialiserade Livbolag, ja Vegete var ju på båda sidorna. Att jag säger ordet ömsesidigt är
viktigt därför att det fanns då inte någon styrelse bakom. Ja en styrelse fanns självklart,
men sedan fanns det ju ganska välförankrade lokala fullmäktigeförsamlingar som man
måste ha en förankring i för att genomföra en sådan här fusion. De som var motståndare
till fusionerna, för det finns det ju alltid, var väl medvetna om den komplexiteten. När
fusionen beslutades så skedde det alltså genom fyra frälsningsmöten på de här fullmäkti-
geförsamlingarna. Vi lyckades övertyga, i vissa fall precis med nöd och näppe, men i alla
fall, de gick med på det och därmed så kunde fyra styrelser säga ja. Så blev då beslutat att
de här fyra bolagen skulle in under Wasa-paraplyt.

De här fyra bolagen hade då lyckats med konststycket att etablera fyra olika tekniska
plattformar. Alltså fyra olika datafabrikat, vilket var ungefär vad som gick att uppbringa i
Sverige på den tiden. Fyra levande datafabrikat. Fyra IT-chefer, stolta som stridstuppar
allihopa, övertygade om att de hade det enda vettiga systemet som skulle bli koncernens
system. Så det var ingångsläget. Sen har man då en koncernledning som kan lagom
mycket om IT, har tusen andra bekymmer och sedan de här fyra stridstupparna med rätt
mycket makt genom att IT ändå är den centrala verkstaden i ett försäkringsbolag. De här
fyra, som då koncernledningen inte lyckades att etablera ett sådant här Per
Gyllenhammar-brev på, för det hade varit det enda raka egentligen, alla fyra hade valt rätt
recept, det kan man ju se nu efteråt. Men så blev det inte utan det enda som egentligen
hände i denna fusion var att ovanpå kontoren ute i landet så stod det en Wasaskylt, men
inuti var det fortfarande fyra bolag.

Kunderna upplevde då, vad är det här för något slags bolag? De har, säg fyra kortre-
gister i princip, år efter år. Det förödde huvuddelen av de tänkta fusionsvinsterna, för det
här är verkstaden och om den inte funkar så sätter du spår i kostnader, kundservice, you
name it, allt. Det understödde ”vi och de”- attityder, hur länge som helst. Men vid det
laget var jag ju inte med, jag var egentligen bara med i grundtanken av Wasa-fusionen.
Men utifrån så har jag ändå haft det intrycket att det här slagsmålet som emanerar ifrån
IT-sidan, men sedan satte spår i hela administrationen, gjorde att den här fusionen aldrig
blev ett riktigt bolag. Det blev aldrig någon riktig kostnadseffektivitet i det. Det blev ald-
rig någon riktig Wasa-identitet. Det gjorde det till en ganska lätterövrad bit för LF, det är
nog min känsla utifrån, att här har då IT ett betydande ansvar för att det kanske var en
rätt tänkt fusion, det kunde ha blivit ett bra bolag. Nu kanske LF är ett ännu bättre bolag,
det kanske blev rätt slutdestination, men vägen dit var ganska onödig. Om de här fyra
fullmäktigeförsamlingarna hade kunnat tänka sig att destinera alltihop till LF direkt så
hade vi hade sparat mycket tid, pengar, tårar och bekymmer, men det var ju självklart en
politisk omöjlighet. Några kommentarer till det här? Kjell.
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Kjell Gunnarson: Jag tycker det är roligt att höra det Rune berättar. Jag har ju också levt
i den ömsesidiga världen och det är ju förenat med en hel del problem och, som sagt, den
stora fusionen över vars tillvaro Torgny Segerstedts ande svävade, det var ju den väldigt
svåra historien. Jag minns särskilt att vi mycket noggrant självklart de här papperen, vi
som skulle jobba med verksamheten. Vi fann över huvud taget aldrig något ord som
handlade om resultat eller affärsmässighet eller någonting sådant95. Därför påminner jag
mig nu vad en mycket känd försäkringsman sa på sin tid, som några av oss fick uppleva,
nämligen Tage Larsson i Skandia. Han berättade vad som var skillnaden mellan ett ömse-
sidigt bolag och ett försäkringsaktiebolag. I ett försäkringsaktiebolag, sade han, där utser
styrelsen verkställande direktören. I det ömsesidiga bolaget är det tvärtom, där är det
verkställande direktören som utser fullmäktigeförsamlingen och styrelsen.

Rune Brandinger: Jajemensan. Det är det tryggaste jobb man kan ha.

Kjell Gunnarson: Ja, det är mycket bra.

Rune Brandinger: Ja. Det är en sluten cirkel. Det är helt underbart, jag har aldrig känt
mig så trygg som vd i Valand, det var absolut oavsättligt. Vilket också illustreras av att
bolaget på 100 år hade tre vd:ar. Så det är inte något svårt. Jag tänker, till möjligen er för-
skräckelse, komma tillbaks till det här med konkurrensen under 60–70-talet inom den här
branschen och vad IT kan ha betytt för det och det skulle jag vilja börja med följande
minne från Valand. Det var när vi kom på idén med Reflex, som jag tror Poa hade uppe
här. Det startade med att vi funderade, över huvud taget, måste det vara så att man spikar
en premie för tid och evighet och aviserar den en gång om året och den är omöjlig att
anpassa till kundens ekonomiska situation, så kan de väl ändå inte vara? Jag hade då en
chefsaktuarie på Valand som var oerhört duktig och en av de tongivande i Aktuarieföre-
ningen. Jag har en känsla av att i valet mellan att vara tongivande i Aktuarieföreningen
eller vara tongivande i Valand så valde den här killen att vara tongivande i Aktuarieföre-
ningen. Det tror jag är ett tänkande som har genomsyrat den här branschen. Det är vikti-
gare att vara välansedd bland de gamla polarna från universitetet än att göra någon
kanongrej för det bolag man är anställd i.

Han hade en biträdande aktuarie som var bondson från Småland, klipsk i huvudet så
förbaskat, men svårt att uttrycka sig, vilket däremot chefaktuarien hade lätt för. Jag lärde
mig tolka de här två killarna, jag tog ofta in dem tillsammans. Därför att den som hade
idéerna var smålänningen. Han satte igång och presenterade sin idé och blev normalt
sedan efter tre minuter totalt utskopad utav chefaktuarien. Då kunde jag se graden av
riktighet i idén, jag kunde avläsa på kroppsspråket hos den här smålänningen, beroende
på hur mycket han vred sig i stolen, så kunde jag räkna ut att smålänningen har rätt. Jag
ser till att jag får ett specialmöte med honom och det fick jag vid något tillfälle och så fick
jag den här killen att berätta vad han hade för tankar och då föddes den här Reflexidén.
Han var tillika oerhört databegåvad och etablerade alltså en strategisk allians med folket
på vår lilla dataavdelning och inom loppet av några månader så födde de Reflexidén och
såg till att det blev möjligt att hantera den på datorerna. Ingenting är ju patenterbart utan
det här räknade vi med att Skandia kommer att apa efter dagen därpå.

Så blev det ju inte, därför att säljarna var då så pass dedikerade till befintliga produk-
ter och det de var vana att sälja så att det här sågs ju med ogina ögon och aktuarieför-
samlingen tyckte naturligtvis att det här var förfärligt. Det var ju långt ifrån alla simerings-
formler och annat som man gör sig populär med där. Så det var ju lågstatus så in i

95 Kjell Gunnarson har som kommentar till transkriptet förtydligat med att det handlade om den enskilde
försäkringstagaren som skulle ha möjlighet att påverka sin försäkring. Det var inte lätt att uppnå på 1970-
talet då man ville se försäkringslösningar som var enkla och billiga att administrera.
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helskotta att hitta på något sådant här. Men det blev en produkt som passade kunderna.
Det är egentligen den synpunkten som jag skulle vilja ta upp i det här med konkurrensen.
För att hela vårt tidigare resonemang byggde egentligen på aktuariesynpunkten. Se till att
man har fulländade beräkningsmodeller, så att vi alltid ligger rätt med premierna. Helst
skulle vi ha hela svenska befolkningen som underlag så man har rätt på 16:e decimalen.

Jag träffade häromdagen en dam vid någon kurs och vi var inne lite grann på ena
aktuaries precisionsfäbless, eller ja nästan hysteri. Hon hade då fått en siffra presenterad
av en aktuarie med fem decimaler och det hade egentligen räckt med heltal. Så hon sade,
lite ironiskt, kan du inte komma längre än fem decimaler och han fattade inte det där, jo
jag kan, du kan få med tio sade han då. Så man sätter alltså precisions- och rättviseargu-
mentet så högt att den sundhet som det ändå uppstår om man konkurrerar med kundens
värderingar, där onekligen produktens utformning och priset faktiskt väger en del, och
jag tänker då på att Reflex faktiskt mottogs så positivt. Värderingarna under 60- och 70-
talet var då i alla fall, om jag sammanfattar och förenklar givetvis, att vi har Tarifföre-
ningen, vi har samarbetet inom FSAB96 därför att vi skall ha perfektion på produkterna.
Det kan vi få om vi håller ihop och det är viktigare än att vi använder pris- och produkt-
utveckling som konkurrensmedel och låter marknaden avgöra vad de vill ha. Det vill jag
gärna ha kommentarer till, denna felaktiga eller rätta tanke. Poa?

Perolof Axelsson: Då reagerar jag utifrån att det är ju helt självklart att den utvecklingen
som vi fick från 1985 är en bättre utveckling än förut. Vi, försäkringsmarknaden, blev ju
inuti med allt vi presterade i alla kommittéer och man fick inte röra på sig eller man
måste fråga om lov. Det var ingen styrelse, det var andra som man frågade om lov i det
här sammanhanget om man skulle göra någonting, så att det är ganska självklart det som
nu har utvecklats vidare och med mycket kunder. Men vi har ju inte kommit så långt på
vägen. Fortfarande vet ju många människorna i Sverige inte så mycket vad de får när det
gäller pensionen, trots alla grejer, men vi är ju på väg att rulla åt det hållet och de vågar ju
ställa frågan idag, hur mycket får jag i pension. Det vågade de knappt fråga på den tiden.
Så det är riktigt. Men det intressanta i den här frågan tycker jag också är att det kom -85
och varför. Alltså det var ju inte de här skälen som styrde att vi hade en förbaskad bra
datautveckling under åren innan i Sverige. Vi säger att vi var outstanding. Annars tycker
man ju att vi inte var kundvänliga och det vet jag inte riktigt hur jag skall förklara. För
kundvänligheten har ju kommit senare, mer och mer. Men det går ju att göra otroligt
mycket mer på kundsidan framöver och jag hoppas att det blir av och det tror jag alldeles
säkert.

Rune Brandinger: Tack. Kjell?

Kjell Gunnarson: Jag instämmer ju gärna med vad du säger här Rune. Jag har brottats
med exakt det här problemet och det var ju framför allt på de här Storlivförsäkringarna.
Med mycket stora värden och väldigt speciella lösningar där man hade de här stora
avdelningarna med kvalificerade aktuariekompetenta människor som satt och räknade
om de för hand. Man frågade ju, är det över huvud taget nödvändigt att hålla på, på det
här viset. Jo, vi är skyldiga att räkna mycket exakt och då kommer man in på det här att
på Försäkringsinspektionen97 satt ju samma sorts människor och de krävde detta med

96 Försäkringsbranschens Serviceaktiebolag, FSAB, bildades 1971 efter ett initiativ från Skandia. Det var en
plattform för hela marknadens aktörer inklusive Folksam.
97 Försäkringsinspektionen inrättades 1904. Man kan dock om man vill gå så långt tillbaka som till 1659 då
Kung Karl X Gustav inrättade en banköverinspektörstjänst för övervakningen av Stockholm Banco.
Stockholm Banco var Sveriges första affärsbank, bildad 1657. 1840 övertogs tillsynen av Finansdeparte-
mentet.



52

den här millimeter-rättvisan. Det var ju ganska svårt att bevisa att ett rationellare system
där man kanske hade räknat 20 öre för mycket åt det ena hållet och 20 öre för lite åt det
andra hållet, totalt sett skulle det göra att alla tjänade pengar på det. Några tjänade dock
lite mera.

Rune Brandinger: Alltså, det faktum att det fanns de här värderingarna i bolagen inklu-
sive tillsynsmyndigheten, det var ju det som karaktäriserade ett annat system som avskaf-
fades i Sverige 1846, kan ni komma ihåg vilket det var? Skråsystemet. Jag tycker att det är
rätt mycket skråanda över de här värderingarna. Ja, mer synpunkter på konkurrens-
aspekten? Varsågod.

Per Lind: Jo, om man ser på Sakförsäkringssidan och LF:s framgångar där, så tycker väl
jag att de bygger på att man hade ett väldigt starkt marknadsfokus. Det är klart att det
fanns aktuarier där också som räknade fram premier men det alla hade framför sig, det
var att man skulle bli stor i sin marknad och växa där. Den tillväxten kunde ske av flera
skäl. Dels att man hade duktigt folk som satt nära marknaden och kunde sin omgivning
på ett bra sätt. Sedan finns det ju också, på alla ställen utom Stockholm kanske, en väldigt
bra lokalpatriotisk grund. Kunderna ville helst inte vara försäkrade i Stockholm eller ha
Stockholm som utgångspunkt för sin skadereglering. Så närheten var det lokala bolagets
stora styrka och att man kunde tala om att man inte var Stockholmsbaserad. Sedan är det
klart att en viktig fråga som vi har varit inne på några gånger, det är ju att man hade en
väldigt stark ekonomi. De flesta länsförsäkringsbolag hade konsolideringsgrader på 3–400
procent, det vill säga man hade kapital kontra premier på en helt annan nivå än vad riks-
bolagen hade. Det gjorde ju att förutom att man kunde hålla låg premie av annat skäl så
kunde man pressa priset med hjälp av avkastningen som man fick på kapitalet.

Här kan man ju diskutera om det är rätt, kunden och ägaren är ju samma person i ett
ömsesidigt Länsbolag, borde man inte ge tillbaks de pengar kapitalet genererar till ägarna?
Men jag tror att man genomgående ansåg att kunden uppskattade lågt pris mera än att få
tillbaks pengar, även om det har hänt flera gånger att man lämnat återbäring. Men det
viktiga var att kunna hålla lågt pris och det kunde man göra med hjälp av avkastningen
bland annat. Så jag tror att framgångarna byggde på stark ekonomi och närhet till kunden
och en väldigt viktig sak inom Sakförsäkring är ju skaderegleringen. Att sköta den på ett
skickligt sätt, det vill säga att ta hand om skadan omedelbart. Jag vet att det fanns sådana
rutiner uppbyggda, att man skulle svara den som hade lämnat in skadan omedelbart. För-
söka få in alla uppgifter så fort som möjligt så att de inte blev manipulerade av olika skäl.

LF:s starka fokus på marknaden illustreras av att vi hade gemensamma marknads-
strategier för alla bolag, separata för företag, privat och lantbruk. De förankrades genom
konferenser med bolagens ledningar och fanns hela tiden som styrinstrument. De blev
inte hyllvärmare som ju ofta händer med sådana dokument. Vissa slagord kan man fort-
farande höra, som att det viktiga när det gäller privatförsäkring är lågt pris och en riskan-
passad prissättning. Riskanpassning för att det inte skall bli dåligt för bolaget, att det går
fel. Lågt pris för att kunden skall vara nöjd och glad. Tvivels utan har marknadsstrategin
fungerat fenomenalt bra eftersom LF har gått från en marknadsandel på 4 procent till 30
under en period på 20 år.

Rune Brandinger: Ja, men jag tror att ni är skickligare än de flesta andra och att ni dra-
git den egentligen självklara slutsatsen att i en försäkring levererar man ju inte produkten
till kunden förrän det händer en skada och det är då det gäller att profilera produkten.
Vad är det viktigaste från kundens synpunkt. Ja, det är att det går fort och smidigt. Håller
man på ett antal år att vårda produkter på det sättet så behöver man inte annonsera så
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mycket för det sprider sig, mun-till-mun-metoden är väldigt effektiv på den punkten. Jag
tror att det har varit en av era stora varumärkesinsatser, att konsekvent jobba med det.

Jag tänkte se till att vi kan täcka en annan synpunkt också, nämligen kopplingen IT -
företagsledning och då skulle jag vilja att Jan-Erik, som inte har fått någon egentligen
chans att snacka sedan du pratade om din hålkortsdebut. Du har gått från hålkortssorte-
rare till vd i stort sett i det bolag som du började sortera kort åt. Inte riktigt, men släk-
tingar i alla fall. Säg så här, det är ju ett känt fenomen, inte bara svenskt utan också inter-
nationellt, att verkställande direktörer och deras styrelser ännu idag inte vet särskilt
mycket om IT eller heller inte särskilt mycket bryr sig om det. Det är ett abdikationsom-
råde. Om vi jämför med andra investeringar som blir föremål för uppmärksamhet i
företagsledningen, så är ju IT fortfarande ett oerhört fredat område. Så är det inte bara i
Sverige utan överallt. Varför är det så? Vi har ju trott att när vi får människor på vd-pos-
ter som själva arbetat med IT, så får vi en helt annan attityd. Det är bara en generations-
fråga så kommer vi att ha en totalintegration mellan synsättet på IT-satsningar och led-
ningen.

Mitt intryck är att det inte har ändrats ett dugg. Det finns ju statistik som pekar på att
en 75-80 procent av alla stora IT-projekt misslyckas i den meningen att de inte uppnår de
mål som är tänkta. Det som når oss väldigt tydligt och som dokumenterats på det områ-
det, det är ju inom den offentliga sektorn. Det finns drösvis med sådana som vi inte
behöver räkna upp här, men det handlar ju om miljardbelopp. Jag är övertygad om att det
inte är bättre inom den privata sektorn, det är bara det att där är det lättare att sopa det
under mattan, för det här är ju ingenting som man är stolt över. Du som har gått från
hålkort till vd, varför tror du att det är på det här viset? Du har ju den bakgrunden.

Jan-Erik Erenius: Ja, det är svårt att säga. Jag har en egen teori just om min person och
varför jag har hamnat där jag har hamnat och det är ju det att jag har alltid suttit i stora
administrativa apparater där det har varit väldigt viktigt att allt i systemväg har passat och
stämt. Däremot så har jag inte behövt stå upp och sälja produkter. Jag har aldrig behövt
idka marknadsföring. AMF Pension började med det då jag så att säga gick i pension och
där har du inte heller längre någon administratör i ledningen. Så jag tror helt enkelt att
situationen stämde så bra genom att här gällde det att till varje pris få det att funka med
dessa enorma register, med dessa enorma bearbetningar av både företagen och av de
blivande försäkrade och pensionärer och så vidare. Så gick det bra, då bygger man syste-
met också.

Rune Brandinger: Ja. Verkstadschefen som blev vd.

Jan-Erik Erenius: Det kan man väl på sätt och vis säga. Inte för att jag riktigt vet hur
det gick till, men så blev det. Men det är nog bra, jag tycker självklart att en vd i ett för-
säkringsbolag skall ha så mycket hum om detta med system, databehandling och annat att
de i alla fall kan ha en enklare diskussion eller dialog med folk och inte behöva kalla in
experter i varje läge. Men det är ju alltid styrelsens sak att sätta till rätt vd och jag var väl
rätt i det skeendet.

Rune Brandinger: Karl-Axel, jag känner ju inte dig som någon person som låter dig
bluffas utav några IT-terminologier eller någonting annat. Du har haft en oerhört stor
och viktig IT-verkstad under många år. Hur har du hanterat det här?

Karl-Axel Linderoth: Hur jag har hanterat det?
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Rune Brandinger: I meningen att många av de beslut som ytterst har hamnat på dina
axlar, ansvaret för dem, om det var rätt eller fel, har varit IT-beslut. Hur har du skaffat
dig underlag för de besluten?

Karl-Axel Linderoth: Ja, då skall jag vara ärlig och gå tillbaka precis till det jag sade
inledningsvis, att jag egentligen ingen gång har varit hands-on i de här frågorna, såsom jag
har förstått att flertalet här har varit. Jag har ju fått sitta på avstånd med ett övergripande
ansvar. En parentes, när jag kom till SPP hade jag ingen aning om försäkringar och då
var jag ju något av den förste icke-försäkringskunnige vd:n, totalt främmande för det här.
Det ingår ju ibland i vd-rollen att verkligen inte vara experten utan att ha en helt annan
uppgift i företaget. Därför har det viktigaste för mig varit att ha medarbetare, det kan låta
som en plattityd, men det är ju ändå en realitet, att ha sådana medarbetare som jag kan
lita på till 100 procent. För deras kunnighet och deras sätt att analysera, deras sätt att fri-
koppla absolut egna personliga intressen etcetera, etcetera. Så det blir en indirekt effekt
mycket mer än frågan om vad jag själv genomskådar i ett projekt exempelvis. Ja, jag vet
inte om det är svaret på din fråga.

Rune Brandinger: Ja det är bra svar, så är det ju. Det är den generella metod man
egentligen måste använda.

Karl-Axel Linderoth: Det här är ju ingalunda en försäkringsfråga utan det här gäller ju i
alla de situationer jag har suttit med. Så jag har precis samma erfarenhet och det vi här
har pratat om, medbestämmande, samspelet mellan företagsledning och styrelse och så
vidare, det är vi väl alla klara över att det är ju generellt. Det är ju ingenting som utmärker
försäkringsbranschen specifikt på något sätt. Ibland har man ju dessutom hört talas om
de här reklamgubbarna på sitt område som säger, jag vet ju att 50 procent utav reklam-
kostnaderna är fel, problemet är bara att jag inte vet vilka 50 procent det är. Jag vet inte
om det gäller idag, men förut gällde det ju.

Rune Brandinger: Tack. Mer synpunkter. Säg så här, IT-kostnaderna inte bara ökar, de
blev också mer och mer förutsättningar för en strategisk planering. Hur skall det här
bolaget utvecklas, hur skall vi se ut om tre, fyra år. Nästan varje sådan diskussion inne-
håller stora IT-inslag. Det är klart att hanteringen av de frågorna bygger på att man har
medarbetare som man litar på och som kan. Men strategiskt tänkande per definition
handlar ju om att kunna foga samman bilder av marknaden, av konkurrenterna, av ens
egen tekniska standard inklusive IT. De ekonomiska förutsättningarna och mycket annat.
Här skall det ändå finnas som samlad kunskapsmassa i huvudet på företagsledningen och
styrelsen och det är därför strategisk planering är styrelsens främsta uppgift. Hur får vi till
stånd ett språk som styrelser och ledning begriper och med vars hjälp man ändå kan
begripa vad som pågår och vad det är man initierar på IT-sidan. Jag kan ändå inte riktigt
förlika mig med tanken att man enbart är beroende utav ett antal experter som kör den
här vagnen.

I ett annat sådant här seminarium så berättade jag om Nordea, där vi till styrelsens
glädje en dag fann att vi hade fått ett pris från Business Week för den bästa Internet-
banksstrategin98. Ingen i styrelsen hade en aning om det här därför att det var grabbarna i
Helsingfors som efter någon glad bastuafton hade skrivit ihop en drapa, skickat in till
Business Week och de blev så imponerade så att vi fick det här priset. Det var ingen
skada skedd, för styrelsen hade ingen susning i alla fall om det hela, vi hade inte kunnat
bidra med någonting, där har ju Karl-Axel helt rätt. Men det är ändå inte så strategier på

98 Se exempelvis BusinessWeek e.biz, 21 april 2001, ”The World’s Best E-bank”.
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ett viktigt område skall komma till. Det är inte så att man säger åt marknadschefen, du,
fixa till en marknadsstrategi här och så säger man till produktionen, fixa till. Det här
hänger ju ihop. Man kan inte etablera en marknadsstrategi om man inte vet vad det är för
produkter man tänker lämna ut på marknaden. I sådana viktiga områden som bank- och
försäkring kan man inte sätta till en marknads- eller produktstrategi om man inte vet vad
det är för IT-stöd som det handlar om. Så jag kommer tillbaks till frågan ändå. Hur han-
terar vi detta i framtiden? Varför är det så dåligt idag? Varför var det dåligt på 60–70–80-
talet, men lika mycket, varför förändras inte det här? Olli kanske har synpunkter på det.

Låt mig säga en parentes, vi genomför de här seminarierna, hela det här projektet,
ganska mycket därför att vi hoppas att det vi kommer fram till här skall kunna gå att dra
lärdomar av för framtiden. Man skall kunna säga, jaha, det här var bra, det här blev fel,
vad kan man dra för slutsatser. Det här är då en av de områden som jag tycker vi borde
kunna föra framåt.

Olli Aronsson: En möjlig pusselbit kan ju vara att det är en gammal synd vi har från IT-
sidan, att vi aldrig på allvar har försökt förklara vad vi håller på med på ett begripligt sätt,
alltså i affärsmässiga termer. Det är väl kanske det man ångrar i efterhand, att man inte
var mer aktiv på den punkten. För att det är klart, som du sade tidigare, 20 procent av
kostnadsmassan är IT och IT blir mer och mer strategiskt i kommunikationen med kun-
derna, ta bara framväxten utav internetbankerna. Bara några få år innan de kom så hade
man ju en väldigt vag känsla för vad det här kunde bli och de är ju basen för flera av
bankrörelserna, både i Sverige och utomlands. Det visar på behovet av att i lednings-
sammanhang ha en susning om teknologin. Har man inte det eller åtminstone någon som
kan förklara vad det här har för strategisk betydelse, då är man lite illa ute tycker jag. Det
var inte en förklaring, men kanske en liten pusselbit.

Rune Brandinger: Det handlar nog i alla fall lite grann om att kunna sälja in det här och
det behövde du aldrig göra, Jan-Erik, men,

Jan-Erik Erenius: Nej, kanske, men jag vet inte, det är svårt att förklara varför det går åt
det ena eller det andra hållet. Jag tror fortfarande på att genom att jag fick utvecklas i den
miljö som fanns på SPP och att vi där hade ett väldigt tätt samarbete i själva företagsled-
ningen så tillgodogör man sig ju kunskap på ett rätt brett fält. Då är det ju inte så konstigt
om jag nu var specialist på organisation redan då så, ja kanske.

Rune Brandinger: Rätt man kom in på rätt post genom att det var kö utanför porten på
SPP, på 60-talet.

Jan-Erik Erenius: Ja, jag vet inte.

Rune Brandinger: Det var ju rätt tjänst. Karl-Axel.

Karl-Axel Linderoth: Jo, jag vill bara mycket kort säga att givetvis, som du är inne på så
måste man ju som vd väga in de här olika funktionerna, men egentligen sker det på mer
eller mindre samma sätt, att det är medarbetarna på de olika områdena som bygger upp
väldigt mycket. Själv måste man vara väldigt mycket utav generalisten. Sedan uppfattar
jag dig så att, samma som jag satt och tänkte på, att frågan är om inte datafolket har vart
alltför lite pedagogiska genom årens lopp, gentemot företagsledningar, gentemot styrel-
ser. Kanske som många andra har de velat briljera också med sitt språk och sitt område
och sin teknik på ett sådant sätt som har bedövat omgivningen. Den risken tror jag också
har funnits. Slutligen en lite mer optimistisk fråga. Har nu inte de nya generationerna
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med hela sin datateknikbakgrund andra förutsättningar att vara med än de generationer vi
har talat om här rätt mycket? För då var ju styrelser och företagsledningar ganska noll-
ställda i sin egen personliga tekniska bakgrund.

Rune Brandinger: Ja, jag tror du har rätt. Jag tror många datainvesteringar på vår tid
kom till genom att förlagorna var helt obegripliga, men det ville man inte erkänna, man
fattade inte ett skit av den där terminologin. Men det borde man ha gjort och så kom
besluten till i alla fall. Grattis till de pointen. Nu sätter vi alldeles strax punkt här. Poa.

Perolof Axelsson: Om jag uppfattar ditt resonemang om strategi, så är din uppfattning
att det kanske inte togs eller har tagits så många strategibeslut inom försäkringsbranschen
sista tiden, var det så du var du inne på det. Jag tycker tvärtom. Sakerna som har hänt i
svensk försäkring den senaste tiden är enorma, fast man kanske inte alltid har gjort rätt
saker. Man har delat upp Liv och Sak, sålt av halva Saksidan. Skandias strategiupplägg går
ju över hela världen med AFS99 med data i botten och blir Mac Donalds Unit Linked100

över hela världen. Alltså det är mängder utav frågor som ledningar och styrelser i försäk-
ringsbolag diskuterat och fattat beslut om. Tar du hela förändringen inom kollektivavtals-
försäkringsområdet, ta flyttsidan, snart skall svenska staten, hoppas jag, ta ett beslut om
att vi kan flytta vår försäkring inom Liv. Att vi kan ta det från ett bolag och gå till ett
annat, till och med utanför Sverige. Det är alltså mängder av frågor som jag tror att varje
försäkringsbolag sitter och funderar på. Historiskt sett har vi tagit mängder av strategiska
beslut och tyvärr tycker jag, inte rätt i alla sammanhang. Exempelvis har tyvärr svensk
bankindustri delvis tagit över svensk pensionsförsäkring. Svensk försäkring har inget
kraftfullt Skandia kvar. Skandia har försvunnit. Det tycker jag är fel. Det var mina kom-
mentarer.

Rune Brandinger: Tänk att man har sådan tur så att avslutaren egentligen säger vad
som behövs. För det var en bra avrundning. Vi kan vara stolta över det som har hänt i
svensk försäkring. Både det vi har utfört med IT på rationaliseringsområdet och att vi
berett vägen för mycket av de strukturella förändringar som har skett och naturligtvis, det
har inte skett av en slump. Det har varit mycket strategiskt tänkande bakom det här. Vad
jag sade på den punkten får inte missförstås. Jag fick en lapp här att vi skall ha utrymt
salen om fem minuter. Så egentligen finns det inte plats för så där oerhört mycket lov-
sånger. Men ett varmt tack för en väldigt engagerad dialog. Mycket innehållsrik. Den
belyser ett stort spektrum av olika frågor som vi kommer att ha mycket glädje av när vi
sedan skall försöka strukturera det här. Ett varmt tack till er. En applåd.

99 Skandia AFS, Assurance and Financial Services, affärsområdet för långsiktigt sparande. AFS var Skandias
internationella fondförsäkringsbolag.
100 Unit Linked eller fondförsäkring var Skandia AFS och Skandia Links flaggskepp. Försäkringsformen
föddes i Storbritannien.


