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Abstract

The witness seminar ”Den skandinaviska skolan i systemut-
veckling under 1970- och 1980-talen: Exemplen DEMOS och
UTOPIA” [The Scandinavian School in Systems Develop-
ment during the 1970s and the 1980s: The Examples
DEMOS and UTOPIA] was held at the National Museum of
Science and Technology in Stockholm on 31 March 2008 and
was led by Per Lundin. It treated the emergence of user par-
ticipation in systems development during the 1970s. The pro-
ject DEMOS which started in 1975 focussed on the conse-
quences of computerization and its prime concern was how
employees should be able to influence organization and plan-
ning of work in companies. In its approach DEMOS was in-
spired by the pioneering work made by Kristen Nygaard and
the Norwegian trade union in the beginning of the 1970s.
The project UTOPIA followed DEMOS. It began in 1981
and was a joint project between the Swedish Centre of Work-
ing Life (Arbetslivscentrum), KTH, Aarhus University and
graphic workers in the Nordic countries. UTOPIA dealt with
trade union based development of, and training in, computer
technology and work organization, especially text and image
processing in the graphic industries. It was emphasized at the
seminar that the cultural, political and social context was im-
portant concerning the development of the Scandinavian
School, especially the radicalization of the universities in the
wake of 1968 as well as the legislation of the Codetermination
Act (Medbestämmandelagen, MBL) in 1976. Also discussed
was the different computer policies developed by unions such
as the Swedish Trade Union Confederation (LO) and the
Swedish Confederation of Professional Employees (TCO).
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Förord

Vittnesseminariet ”Den skandinaviska skolan i systemutveckling under 1970- och 1980-
talen: Exemplen DEMOS och UTOPIA” ägde rum Tekniska museet i Stockholm den 31
mars 2008 och arrangerades inom ramen för dokumentationsprojektet ”Från matema-
tikmaskin till IT” som är ett samarbete mellan Avdelningen för teknik- och vetenskapshi-
storia vid KTH, Dataföreningen i Sverige och Tekniska museet. Det spelades in med ljud
och bild. Per Lundin vid Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria vid KTH har i
samråd med deltagarna redigerat transkriptet. De redaktionella ingreppen har varit var-
samma och har skett i syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts.
Det redigerade transkriptet är fackgranskat av Sten Henriksson. Originalinspelningen
finns tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm. Projektet ”Från matematikmaskin till
IT” är finansierat med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond samt Stiftelsen Marcus
och Amalia Wallenbergs minnesfond. Till arrangemanget och redigeringen av detta semi-
narium har även Vinnova och Ridderstads Stiftelse bidragit.

Deltagare: Björn Burell, Pelle Ehn, Birgitta Frejhagen, Ewa Gunnarsson, Sten Henriks-
son, Rune Karlsson, Lennart Lennerlöf, Per Lundin (ordf.), Yngve Sundblad.

Övriga närvarande vid seminariet: Ellinor Algin, Per Erik Boivie, Peter Du Rietz, Per
Olof Persson, Crister Skoglund, Björn Sporsén, Åke Walldius.
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Den skandinaviska skolan i systemutveckling
under 1970- och 1980-talen

[Seminariet inleds med en visning av ett cirka fem minuter långt avsnitt om projektet
UTOPIA från filmen ”Computers in Context”, 33 minuter, Ideas in Motion, 1985.]

Per Lundin:1 Välkomna till detta seminarium i projektet Från matematikmaskin till IT.
Rent faktiskt är det här det 34:e vittnesseminariet vi anordnar. Idag ska vi behandla fram-
växten av den skandinaviska skolan i systemutveckling under 1970- och 80-talen. Den
skandinaviska skolan handlade, mycket enkelt uttryckt, om att involvera användarna i
utvecklingen av datorsystem eller datorverktyg. Idag kanske vi talar mer om IT-system. I
syfte att belysa användarnas deltagande i systemutveckling ska vi ha ett särskilt fokus på
projekten DEMOS och UTOPIA. DEMOS-projektet ägde rum mellan 1975 och 1980
om inte jag har helt fel och akronymen DEMOS stod för Demokratisk styrning och pla-
nering. Projektet handlade om datoriseringens konsekvenser och om hur facken skulle
kunna påverka företagens planering, datorisering och arbetsorganisation genom att ut-
veckla ny kunskap och nya strategier. Studier bedrevs på fyra arbetsplatser: SJ:s lokverk-
stad i Örebro, PUB i Stockholm, Oxelösunds Järnverk och de tekniska avdelningarna på
Svenska Dagbladet. UTOPIA-projektet ägde i sin tur rum mellan 1981 och 1986 och
förkortningen UTOPIA stod för Utbildning, teknik och produkt i arbetskvalitetsperspek-
tiv. I UTOPIA-projektet deltog Grafiska Fackförbundet2 och senare också Nordisk Gra-
fisk Union,3 en sammanslutning av de grafiska facken i Norden, med sina medlemmar.
Det 1977 inrättade Arbetslivscentrum4 i Stockholm deltog också. Arbetslivscentrum om-
bildades 1995 till Arbetslivsinstitutet, som ju lades ned förra året, som ni säkert känner till
allihop. Vidare deltog forskningsinstitutionerna NADA vid KTH,5 NADA står för Nu-
merisk analys och datalogi, samt DAIMI vid Århus universitet.6 DAIMI vet jag faktiskt
inte vad det står för, men vi kan säkert få en kommentar från publiken, panelen, sen.
Bakgrunden till projektet var att datatekniken alltmer kom att hota grafikerna som yrkes-
grupp. Under 1970-talet förlorade en fjärdedel av alla grafiker jobben. Och UTOPIA-
projektet handlade i korthet om att användare och utvecklare tillsammans skulle utveckla

1 Per Lundin, f. 1971, tekn.dr i teknikhistoria vid KTH samt projektledare i projektet Från matematikma-
skin till IT.
2 Grafiska Fackförbundet, fackförbund anslutet till LO. Grafiska Fackförbundet bildades 1973 genom
sammanslagning av Svenska Typografförbundet, Svenska Litografförbundet och Svenska Bokbindareför-
bundet. Det hade då ca 38 000 medlemmar. Förbundet heter idag Grafiska Fackförbundet Mediafacket och
har ca 22 000 medlemmar.
3 Nordisk Grafisk Union, NGU, facklig organisation som bildades 1976 med syfte att upprätthålla förbin-
delserna och stimulera till samarbete och understöd mellan de grafiska fackförbunden i de nordiska länder-
na. Nordisk Grafisk Union: De første 10 år 1976–1986, skrevet, samlet og bearbeidet av Arild Kalvik i samar-
beid med Åke Rosenquist (Stockholm, 1987).
4 Arbetslivscentrum (ALC), fristående statligt forskningsinstitut inrättat 1977 med uppgift att bedriva egen
forskning samt vara ett centralt rådgivande och stödjande organ för forskning inom arbetslivsområdet.
ALC skulle därigenom främja löntagarnas medbestämmande i arbetslivet. Verksamheten finansierades
huvudsakligen genom medel från Arbetarskyddsfonden (senare Arbetsmiljöfonden). Namnet ändrades
1990 till Institutet för arbetslivsforskning, och tillsammans med Arbetsmiljöinstitutet samt delar av Ar-
betsmiljöfonden gick detta 1995 upp i det nybildade Arbetslivsinstitutet, vilket lades ned 2007.
5 Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) vid KTH inrättades 1963 och var ursprungligen
en institution för ämnet numerisk analys. Datalogi blev dock en allt viktigare del av verksamheten under
1970-talet och 1979 antogs namnet NADA. Senare tillkom även ämnena människa-datorinteraktion samt
medieteknik och grafisk produktion. Genom en omorganisation 2005 gick NADA upp i Skolan för datave-
tenskap och kommunikation (CSC).
6 DAIMI, förkortning för Datalogisk Afdeling, Matematisk Institut, ursprungligen avdelning, men sedan
1998 egen institution, vid Aarhus Universitet.
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nya datorverktyg för grafikerna. Genom att ta kontroll över tekniken skulle man kunna
behålla jobben. Det här är en kort sammanfattning från min sida. Ni kommer säkert att
ha anledning att kommentera och fylla ut den här bilden och kanske ifrågasätta den rent
av, vad vet jag. Jag tycker det här seminariet, som vi kommer att hålla idag, är väldigt
spännande av flera anledningar. Det kan kopplas till en mängd intressanta historiska frå-
gor och teman, till exempel den svenska arbetarrörelsens och de svenska fackens, och då
kanske i synnerhet LO:s, engagemang i teknikutveckling. Hur har detta engagemang vari-
erat med åren? Hur har man från arbetarrörelsens sida uppfattat teknikutveckling? Har
man uppfattat den som ett hot eller som ett löfte? Skulle datorerna ta eller ge jobb?
Många upplevde mikrodatorteknikens genombrott som ett direkt hot mot yrkesgruppen.
I synnerhet kanske detta gällde grafikerna. Man talade om en tyst teknikrevolution under
slutet av 70-talet och början av 80-talet. Också intressant i det här sammanhanget är den
nordiska kontexten. Varför utvecklas just en skandinavisk skola i systemutveckling? Var-
för väljer just skandinaviska fackföreningar att engagera sig i teknikutveckling? Norge är
ju föregångslandet på det här området. Det finns en mängd likheter mellan de skandina-
viska, eller de nordiska, länderna, och de är ganska uppenbara. Men finns det några skill-
nader? Ytterligare ett intressant tema är företagsdemokratins återkomst. Under 1920- och
30-talen var avsaknaden av demokrati inom företagen flitigt debatterad. Ett träffande
slagord löd, ”democracy stops at the factory gate”, det vill säga, ”demokratin stannar vid
fabrikens ingång”. Under 1970-talet får de här tankarna förnyad kraft och demokratise-
ringen av näringslivet tar sig många konkreta uttryck. Det viktigaste är kanske MBL,
medbestämmandelagen, som kommer 1977. Beslut tas -76. -77 träder den i kraft. Och
när Arbetslivscentrum inrättas samma år, 1977, är det också med målet att främja demo-
kratin inom arbetslivet. Vilken betydelse hade dessa åtgärder och fanns det andra åtgärder
av liknande vikt? Åtgärder som pekar på fackens mobilisering under det här decenniet,
70-talet. Parallellt pågår till exempel debatten om löntagarfonder, som senare blev så in-
flammerad, men som då, under 1970-talet, pågick relativt obemärkt, i skuggan av medbe-
stämmandelagen, får man nog säga. Andra intressanta element som jag tycker mig se i det
här historiska skeendet är 60-talets radikalisering, och kanske i synnerhet radikaliseringen
av universiteten. Vilken roll spelade denna för inriktningen på forskningen under de ef-
terföljande 70- och 80-talen? Systemutvecklingens kopplingar, uppenbara kopplingar, till
taylorism, effektivisering, rationalisering och tidsstudier förefaller helt central. Under
1950- och 60-talen talade man ju framförallt om AR och KR, administrativ rationalisering
och kontorsrationalisering. Är de här kraven på ökat användarinflytande, som vi ska dis-
kutera idag, en motreaktion mot allt detta? Ja, vi kanske inte kommer att kunna besvara
alla dessa frågor idag, men genom era personliga hågkomster hoppas vi åtminstone kun-
na belysa några av dem, så att de framstår i ett klarare ljus än tidigare. Innan jag presente-
rar panelen, så vill jag presentera några frågor som kanske kan stimulera era minnen och
hjälpa er och fungera som vägledning för dagens diskussion. Hur kom ni in i de här pro-
jekten DEMOS och UTOPIA? Fanns det några händelser eller beslut som spelade in?
Hur blev ni bekanta med idéerna och tankarna? Fanns det några personer, miljöer eller
speciella händelser, eller kanske rentav böcker, som hade betydelse för er? Gjorde ni någ-
ra studieresor? Hur gick själva arbetet till? Hur fungerade samarbetet mellan arbetare och
forskare? Det här var ju ett ganska unika projekt, där forskarvärlden, akademin, närmade
sig fackföreningsrörelsen. Det var nytt, på svensk mark åtminstone. I Norge hade man
gjort det tidigare. Var ni tvungna att utveckla nya samarbetsformer för att hantera det?
Och ny metodik? Och vad blev resultatet av de här projekten? Och hur uppfattade ni ert
eget engagemang? Man kan också undra hur det omgivande samhället uppfattade ert
arbete. Fanns det några institutioner eller grupper i samhället som stödde det? Fanns det
några som motarbetade det? Ja, det är några frågor som ni kan fundera över och ha med
er i diskussionen. Och innan vi börjar så vill jag presentera panelen. Vi har en mycket
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kvalificerad panel som kommer att kunna vittna om dessa händelser idag. Jag vill börja
med att presentera Björn Burell, grafiker och ombudsman för Grafiska Fackförbundet
under åren -75 till -88. Björn blev senare LO:s ombudsman i datafrågor och det var han
mellan -89 och -94. Vi har Pelle Ehn, projektledare för DEMOS-projektet och projektle-
dare för UTOPIA-projektet, och idag professor vid Konst, kultur och kommunikation
vid Malmö högskola, där han forskar framförallt om brukarorienterad design, om jag
förstått det rätt. Sedan har vi Birgitta Frejhagen, som har gjort många saker, men är här
idag framförallt i sin egenskap av ordförande i LO:s datautskott mellan 1976 och 1988,
Björn Burells företrädare på den posten kan man säga. Vi har Ewa Gunnarsson, arbets-
miljöforskare, tidig arbetsmiljöforskare, som kopplades till UTOPIA-projektet under 80-
talet och bland annat förde in jämställdhetsfrågor i detta. Vi har Rune Karlsson, om-
budsman för Statsanställdas Förbund och bland annat facklig representant i DEMOS-
projektet. Han jobbade som lokreparatör på SJ-verkstäderna i Örebro. Vi har Lennart
Lennerlöf, arbetslivsforskare sedan 1950-talet och bland annat vd för PA-rådet, det vill
säga Personaladministrativa rådet, under 1970-talet. Du har också gjort många fler saker,
men i de här sammanhangen kommer du in framförallt under 80-talets senare hälft, som
forskningsledare för programmet Människor-Datateknik-Arbetsliv, MDA. Och till sist
har vi Yngve Sundblad. Yngve var bland annat prefekt för NADA, Numerisk analys och
datalogi, vid KTH mellan 1977 och 1983. Han var också ansvarig för uppbyggnaden av
datateknikprogrammet vid KTH, det första nya civilingenjörsprogrammet på 52 år där.
Och han har även bidragit till utbyggnaden av Internet i Sverige genom sitt engagemang i
SUNET under åren 1988 till 1993. Men här är han framförallt med i egenskap av delta-
gande forskare i UTOPIA-projektet. Ja, även i publiken finns det personer som kan vitt-
na om dessa skeenden, hoppas jag. Vi har Björn Sporsén som var grafiker med oss, del-
tog i UTOPIA-projektet, jobbade vid Aftonbladet, och vi har Per Erik Boivie, som länge
har varit knuten till TCO, och säkert kommer att kunna säga en hel del. Bland andra. Vi
skulle ha haft Sten Henriksson med oss idag också, som expertkommentator. Han kanske
trillar in här vilken minut som helst, men han sitter på ett tåg från Lund upp till Stock-
holm som är starkt försenat. Han skulle ha inlett med en kontextualiserande historisk
bakgrund till de här skeendena. Men i väntan på att han kommer, vi kanske kan omvand-
la hans inlägg här till en slutreflektion, så föreslår jag att vi går vidare. Och så som jag har
tänkt lägga upp det idag är att vi i något sånär kronologisk ordning diskuterar vad som
föregick DEMOS-projektet och UTOPIA-projektet. Sedan så diskuterar vi själva projek-
ten och slutligen vad som följde på dem. En enkel kronologi, men ni kommer naturligtvis
ha möjlighet att komma in med inlägg, diskutera och så vidare under tiden. Och då vill
jag lämna över ordet till Pelle Ehn. Jag undrar om du skulle kunna berätta något om din
bakgrund och hur det kom sig att du fick upp ögonen för de här frågorna som jag kort
har beskrivit här, i min inledning?

Pelle Ehn:7 Ja, min egen bakgrund till det är enkel på det sättet att jag var doktorand i
systemvetenskap och …

Per Lundin: Här vid …?

Pelle Ehn: … vid Stockholms universitet, Institutionen för informationsbehandling, och
var väldigt otillfreds med den syn som vi representerade. I hur människor var involverade

7 Pelle Ehn, f. 1948, fil.dr i data- och systemvetenskap vid Umeå universitet 1988, docent vid Aarhus Uni-
versitet 1990, professor i informatik vid Lunds universitet 1991, professor vid Konst, kultur och kommu-
nikation, Malmö högskola 1997. Ehn var forskningsassistent vid Institutionen för data- och systemveten-
skap, KTH/Stockholms universitet (SU) 1970–1976, forskare vid Arbetslivscentrum (ALC) 1977–1987,
forskare vid Aarhus Universitet 1987–1991. Han var projektledare för projekten DEMOS 1975–1979 och
UTOPIA 1981–1985. Därefter har Ehn lett ett flertal forskningsprojekt med inriktning mot IT och design.
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i teknikutveckling. Och för min del så gjorde det att jag bland annat ägnade mig åt socio-
logi och filosofi och andra sätt att få perspektiv på det här. Genom det så kom jag i kon-
takt med en norrman som hette Kristen Nygaard,8 som vi såg på det lilla filmklippet tidi-
gare, och som var väldigt berömd, kanske en av de berömdaste IT-forskarna i Skandina-
vien någonsin, för han var med och utvecklade det som man kallar för objektorienterad
programmering, SIMULA 67,9 som han gjorde tillsammans med Ole-Johan Dahl.10 Så
han hade en enorm ”kredibilitet” som forskare. Och han hade gett sig in i ett samarbete
med Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund11 kring datatekniken. Och i det sammanhang-
et så producerade de ett antal rapporter om hur den nya tekniken påverkade, och de här
rapporterna slutade som så många andra forskningsrapporter i några bokhyllor och sam-
lade damm och ingenting hände. Så därför lade de om strategin för projektet och satsade
istället på att resultat måste vara sånt som uppstår genom lokal handling. ”Det är det vi
vill se som resultat.” Så det blev fackklubbarna lokalt inom Metall som skulle vara dri-
vande. Och folk på golvet. Den strategin, var fick de den ifrån, kan man fråga sig. Hur
kunde man liksom komma på det här? Och det råkar jag veta. Eller i varje fall ha rimliga
belägg för att kunna säga att det var en strategi som redan var utvecklad i den norska
”Nej till EEC”-rörelsen. Norge är ett väldigt spritt, splittrat land, svårt att binda ihop
folk, och den strategi som man utvecklade, för Norge ville ju inte vara med i EEC, som
det hette den gången, byggde på lokal kunskapsuppbyggnad och nätverk. Och den strate-
gin överflyttades mer eller mindre ograverat till arbetsplatserna, så därifrån kommer
mycket av tankarna om hur man bygger upp lokal kunskap i förhållande till ny teknik.
Kristen Nygaard inspirerade så i hög grad, tillsammans med många andra saker, vad som
kom att bli DEMOS-projektet. Sen hände det mycket på den svenska sidan, inom LO
framförallt, och senare inom TCO. Men det kan vi kanske komma tillbaka till det.

Per Lundin: Får jag fråga hur du kom i kontakt med de här idéerna och Kristen Ny-
gaard? Kommer du ihåg det?

8 Kristen Nygaard, 1926–2002, norsk matematiker och datalog. Nygaard arbetade med beräkningar och
programmering samt operationsanalys vid Forsvarets forskningsinstitutt 1948–1960. Han gick därefter över
till Norsk Regnesentral, där han ansvarade för att etablera forskningsverksamhet. Tillsammans med Ole-
Johan Dahl utvecklade han det objektorienterade programspråket SIMULA under 1960-talet. Nygaard var
även politiskt engagerad och intresserade sig för datoriseringens konsekvenser på samhället och tillsam-
mans med Olav Terje Bergo samarbetade han vid 1970-talets början med Norsk Jern- og Metallarbeider-
forbund (NJMF) i ett projekt som behandlade planering, styrning och databehandling i företag sett ur de
anställdas perspektiv och lade därmed grunden för den s.k. skandinaviska skolan inom systemutveckling.
Nygaard tog även fram det generella systembeskrivningsspråket DELTA. Nygaard var professor vid Aar-
hus Universitet 1975–1976 samt professor i informatik vid Universitetet i Oslo 1977–1996. Han erhöll
IEEE:s John von Neumann-medalj 2001 samt ACM Turing Award 2001 för sina insatser vid utvecklingen
av SIMULA och objektorienterad programmering.
9 SIMULA, programspråk för datorer baserat på ALGOL 60, utformat av de norska datalogerna Ole-Johan
Dahl och Kristen Nygaard under 1960-talet. Språket konstruerades ursprungligen för simulering och sy-
stembeskrivning. Det räknas som det första objektorienterade språket. ”SIMULA Session”, i History of
Programming Languages, ed., Richard E. Wexelblat (New York, 1981), 439–493.
10 Ole-Johan Dahl, 1931–2002, norsk datalog. Dahl arbetade med programmering vid Forsvarets forsk-
ningsinstitutt innan han 1962 gick över till Norsk Regnesentral där han tillsammans med Kristen Nygaard
utvecklade programspråket SIMULA. Han utnämndes 1968 till professor i numerisk analys vid Universite-
tet i Oslo. Han erhöll IEEE:s John von Neumann-medalj 2001 samt ACM Turing Award 2001 för sina
insatser vid utvecklingen av SIMULA och objektorienterad programmering.
11 Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund (NJMF), norskt fackförbund för arbetare inom järn- och stålverk,
skeppsbyggnad samt mekanisk industri och verkstäder som inrättades 1891. NJMF gick 1988 upp i det
nybildade Fellesforbundet.
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Pelle Ehn: Jadå. Kristen kom att bli min mentor på många sätt. En man med ganska
bestämda uppfattningar. Jag skrev till honom, på Norsk Regnesentral12 där han arbetade,
och så blev jag inbjuden att hålla ett seminarium där, för jag hade skrivit nånting i en fy-
rabetygsuppsats i sociologi som hette ”Bidrag till ett kritiskt socialt perspektiv på datasy-
stemutveckling” eller nånting sånt. Så kom jag dit och skulle prata om det, och de trodde
att jag var licentiat och 40 år gammal, för så akademisk var texten. Men det var så vi fick
kontakt. Och sen så bjöd jag in Kristen, så han var gästföreläsare på institutionen i
Stockholm och så bodde han hemma hos oss. Och när han bodde hemma hos oss, flera
här har säkert varit med om det, så var vi ute på universitetet på förmiddan, eller på dan,
och sen ringdes det runt till folk som vi möttes med hela tiden. Han var väldigt aktiv.

Per Lundin: Jag är lite nyfiken också på … Du var doktorand på Stockholms universitet
och KTH?

Pelle Ehn: Nej, inte på KTH. Jo, det var faktiskt delade institutioner mellan Stockholms
universitet och KTH. Det är riktigt.

Per Lundin: Det var därför jag bara reflexmässigt sa det. Men du nämnde att du var
kritisk till den rådande synen där. Kan du beskriva den? Hur såg den ut? Vad gick den ut
på?

Pelle Ehn: Alltså, det hela är ju lite orättvist. För den skandinaviska skolan, eller skandi-
naviska modellen, när det gäller systemutveckling, handlade egentligen om arvet efter
Börje Langefors,13 som var fantastiskt på många sätt. Langefors huvudidé var, ”jamen,
datorerna ska vara med och stödja hur vi använder information och inte bara användas
för ren databehandling”. Och det utvecklades modeller för hur man kunde göra det. Det
jag var kritisk mot, och flera andra kanske i min generation, var att det var ett så snävt
perspektiv. Det var ett harmoniperspektiv på det här. Man kunde utveckla informations-
analys som om alla var överens om hur det skulle vara. Och så visste vi samtidigt genom
de diskussioner vi hade i efterföljden av -68 och i diskussionerna inom facket och arbe-
tarrörelsen om arbetsplatsernas demokratisering att riktigt så såg det inte ut. Det fanns
många röster som var marginaliserade i den här diskussionen, så det var det kritiken gick
ut på. Samtidigt som man kan säga att Börje Langefors och de andra öppnade upp för att
man ändå kunde se till det organisatoriska och sociala, även om de, i vårt perspektiv,
tänkte alltför snävt kring det.

Per Lundin: Skulle du vilja beskriva dig som en del av 60-talsradikaliseringen? Deltog du
i de här protesterna i slutet av 60-talet?

Pelle Ehn: Ja, jag var FNL-aktivist. Det var jag absolut. Och hade väldigt gott samarbete
när vi så småningom kom igång inom fackföreningsrörelsen, men jag tror också att det
nog kanske uppfattades som nån som var farligt nära vänsterkanten i vad som hände,

12 Norsk Regnesentral (NR), forskningsstiftelse som etablerades 1952. Fram till 1970 fungerade NR som en
datacentral och genomförde matematiska beräkningar på beställning. Kristen Nygaard och Ole-Johan Dahl
utvecklade programmeringsspråket SIMULA under sin tid vid NR.
13 Börje Langefors, f. 1915, civ.ing. teknisk fysik (F). Langefors var ingenjör vid NAF AB i Stockholm och
Linköping 1944–1949, vid Saab 1949–1965, docent i byggnadsstatik vid Chalmers tekniska högskola 1963,
professor i informationsbehandling, särskilt den administrativa databehandlingens metodik, vid KTH
1967–1980. Langefors fick ett stort inflytande genom sin undervisning och sina läroböcker, t.ex. Börje
Langefors, Theoretical Analysis of Information Systems (Lund, 1967). Han verkade även internationellt och tog
bl.a. initiativ till inrättandet av IFIP:s Technical Committee 8 (TC8), för vilken han även var förste ordfö-
rande. Langefors erhöll 1999 the LEO Award for Lifetime Exceptional Achievement in Information Sys-
tems.
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men vi var aldrig kritiska mot fackföreningsrörelsen på det sättet, utan såg då speciellt det
lokala arbetet och medbestämmandearbetet som helt centralt.

Per Lundin: Och då börjar vi komma in på det här första samarbetet mellan akademiker
och fackföreningsrörelse. Och då tänkte jag släppa in Birgitta Frejhagen och jag undrar
om du kunde redogöra för fackföreningens, då tänker jag framförallt på LO:s syn, på de
här frågorna? Jag ska kort säga att Birgitta Frejhagen har en bakgrund där hon jobbade på
IBM Nordiska Laboratorier,14 sedan kom hon över till AR-bolaget, var där ett kort tag,
Philips, sedan blev det egenföretagande och sedan så hamnade du på LO till slut. Så var-
sågod.

Birgitta Frejhagen:15 Du vet allt! Jag blir djupt imponerad. Nej, men det är väl i och för
sig väldigt viktigt för min egen del att bottna i det som jag gjorde framförallt på IBM:s
labb. Teknik för mig var programvara, det var inte det man kunde ta på. Men det blev
väldigt instängt. Vi fick inte ha kontakt med andra utanför labbet, för då kunde vi kanske
berätta om sånt som inte skulle bli av, och det var farligt för då skulle kunderna bli, ja,
besvikna på IBM. Vi fick, per definition, inte ha kontakt med användare. Inte ens poten-
tiella användare. Så jag sa upp mig och fortsatte och gjorde annat. Och jag var engagerad
inom SSU på den tiden och skrev motioner och engagerade mig i vad den här fantastiska
tekniken faktiskt innebar i samhället. Och där kom jag i kontakt med Utbildningsradion
och var med och gjorde de första tv-programmen [om datorer och datoranvändning] i
Sverige.16 Jag tror det var tre först och sen blev det sex ytterligare, vilket ju är en oerhörd
satsning. Och jag tror att det var där jag fick kontakt med Pelle, och via Pelle med LO
och Nisse Gunnarsson,17 för jag gjorde intervjuer från Utbildningsradion med honom.
Jag tror att det var så.

Pelle Ehn: Du har rätt. Ja, så var det.

Birgitta Frejhagen: Ja. Jag var ju egentligen en väldigt främmande fågel på LO. Jag var
akademiker och IBM:are och, ja, hade en fot i tv. Det var ju väldigt originellt på LO-
sidan. Lång, och kvinna dessutom, så jag var en jättekonstig fågel! Jag anställdes där efter
ett kongressbeslut -76, LO:s kongress -76, och det var utifrån att man då hade haft en
process som jag inte var med i, men som väl började på 60-talet, inte enbart med univer-
sitetens radikalisering, utan snarast i arbetslivet och gruvstrejken. Frågan var om det skul-
le vara revolution eller reformering. Som ett utflöde från denna hetluft på 60-talet, så
kom sen en omfattande lagstiftning som, så att säga, skulle reformera arbetslivet lugnt
och harmoniskt. Det första steget där var styrelserepresentationslagen -73, och sen kom
förtroendemannalagen som innebar att det fanns möjlighet att få loss arbetstid för att

14 IBM Nordiska Laboratorier, produktutvecklingslaboratorium i Stockholm etablerat 1960 med Cai Kin-
berg som förste chef. Laboratoriet utgjorde del av IBM:s omfattande forskningsorganisation. IBM Nordis-
ka laboratorier fick inledningsvis en inriktning mot processkontroll och arbetade bl.a. med styrning av
pappersmaskiner på Billerud, men inriktade sig under 1970-talet alltmer på programvaruutveckling.
15 Birgitta Frejhagen, f. 1943, fil.kand. i statistik och ADB vid Stockholms universitet. Frejhagen arbetade
vid IBM Nordiska Laboratorier 1964–1969, AR-bolaget 1969–1970, Philips 1970–1972. Mellan 1972 och
1976 drev hon eget företag. Därefter anställdes Frejhagen som sekreterare för LO:s datautskott, för vilket
hon snabbt blev ordförande. Frejhagen gick över till Folksam Data som datachef 1987 och blev vice vd för
Folksam 1989. Sedan 1993 bedriver hon egen verksamhet. Frejhagen har haft ett flertal styrelseuppdrag.
16 Den senare serien av tv- och radioprogram hette Datorer – på våra villkor och sändes våren 1976. Lars-
Eric Björk & Jaak Saving, Datorer – på våra villkor, LiberLäromedel i samarbete med Sveriges Radios förlag
(Malmö, 1975), 3.
17 Nils Gunnarsson, fackföreningsman. Gunnarsson var ombudsman i LO och ordförande för den utred-
ning som vid 1976 års kongress föreslog att LO:s datautskott skulle inrättas. E-post, Birgitta Frejhagen,
20/9 2008.
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jobba fackligt. Och sen, så småningom, kom MBL -76, eller egentligen första januari -77.
Och det var utifrån den grunden och det synsättet att vi inte skulle göra revolution på
arbetsplatsen utan reformering skulle komma inifrån, att man lokalt skulle driva frågorna
om förändring. Och det fanns en oerhörd tilltro till detta! Jag började jobba maj 1976,
faktiskt till och med innan det där kongressbeslutet, om jag ska vara riktigt ärlig. Så jag
var med på kongressen och avlyssnade att jag skulle anställas. Men det var en fantastisk
tilltro. Det var en fråga om att inom några månader, kanske möjligtvis nåt år, så skulle
arbetslivet förändras. Och förändringen skulle ske i förhållande till en tradition med före-
tagsnämnder och tidsstudier och nära samarbete mellan LO och SAF, både lokalt och
centralt. Det var den traditionen som vi som var unga då tyckte var helt föråldrad, förle-
gad, och att den skulle ersättas av direkt påverkan på arbetsplatsen, med förhandlingar
och kunskap. Jag tror man ska ha klart för sig att det fanns en enorm tilltro. Möjligtvis
om jag ska säga en sak till om hur det här med data kom in i den här allmänna tilltron om
demokrati på arbetsplatsen. Så jag hittade skrifter. Lagen trädde i kraft första januari
1977, MBL. Och sen trodde vi att det skulle bli ett avtal mycket snabbt och vi skrev fan-
tastiska utkast till detta avtal. Så vackra ord har nästan aldrig skrivits, tror jag. Det blev
aldrig nåt avtal, men det blev ett antal småskrifter, där man konstaterade att avtalet ännu
inte har kommit. Och det här var -78, så det fanns en otålighet som var oerhörd. Den
första skriften handlade om grupporganisation. Alltså, man skulle inte ha styckade jobb,
någon annan som övervakade, styrde och följde upp, utan man skulle jobba tillsammans
och ansvara för planering och uppföljning. Den andra skriften var om datorer på arbets-
platsen och den tredje skriften, som jag inte har sett, var om personalpolitik. Så man kän-
de att det här med data i arbetslivet var en oerhört viktig komponent i det som man då
ville ha grepp på, utifrån både arbetsorganisation, arbetsinnehåll och integritet. Däremot
vad gällde sysselsättning var man inte lika hård. Jag kan läsa innantill vad som stod här
om sysselsättning: ”Så här får det inte bli”, står det, ”[f]öretagsdemokratin motverkas
genom att datorisering delar upp arbetet i allt mindre bitar, utarmar arbetsinnehållet och
medför en allt hårdare och exaktare styrning […] Arbetsmiljön försämras genom att man
isoleras med rutinartade kontrolluppgifter med ensidiga arbetsställningar. Risk för ökad
skiftgång uppstår. Integriteten på arbetsplatsen hotas genom att arbetsgivarna ökar kon-
trollen och registreringen.” Men så kommer sysselsättningen, och där beskrivs egentligen
den traditionella, svenska modellen: ”Förändringar i sysselsättningen som slår hårt och
skoningslöst genom att de inte är väl planerade och förberedda.”18 Det vill säga även i
den här pamfletten som egentligen håller fanan högt, finns det en mjukhet: ”Ja, vi ska ha
investeringar, men de får inte slå hårt och skoningslöst.” Men om de slår mjukt och fint,
då så accepterar LO dem, även 1978. Sen finns mycket mer att säga.

Per Lundin: Tack Birgitta. Innan vi går vidare så undrar jag om det är nån som skulle
vilja kommentera eller reflektera över Birgittas inlägg? Sten kanske?

Sten Henriksson:19 Ja.

Per Lundin: Förlåt, jag ska hälsa Sten Henriksson välkommen. Sten Henriksson har
suttit på tåg väldigt länge och är nu här på Tekniska museet till slut, och han kommer att
fungera som expertkommentator idag. Sten har en del kvalifikationer på området. Han

18 Datorer på arbetsplatsen, Medbestämmande i arbetslivet 2 (Stockholm, 1978), 9.
19 Sten Henriksson, f. 1938, fil.kand. i numerisk analys vid Lunds universitet 1960, fil.dr i numerisk analys
vid Lunds universitet 1972. Henriksson var FN-expert vid Universidad de la Habana, Kuba, 1973. Han
verkade som universitetslektor vid Lunds universitet åren 1974–2005 och var gästlärare i kortare perioder
vid KTH, Luleå tekniska högskola, Purdue University samt Umeå universitet. Henriksson är medförfattare
till böckerna Lärobok i COBOL (Lund, 1966), utgiven under pseudonymen Anna Lysegård samt Datorer
och politik (Lund, 1970).
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var med bland de första som läste numerisk analys i Lund 1958, om jag inte är helt felin-
formerad, och sedan 1960-talets senare hälft, har han varit en engagerad debattör i data-
politiska frågor och det kanske han är fortfarande i viss mån. Sten.

Sten Henriksson: Tack. Jo, jag har ju evakuerat från tåg i Tranåstrakten och tre timmar
försenad anländer jag nu. En enkel kommentar bara till det här med den starka tilltron till
de nya lagarna. Javisst. Jag minns att senare, långt fram på 70-talet, kom ju Kristen Ny-
gaard och viftade med det norska metallavtalet och visade: ”Här har vi ett dataavtal!”
Men i de här kretsarna sa man: ”Vad är det? Vi har ju MBL som kommer att förändra
världen.” Det var precis det du säger.

Birgitta Frejhagen: Precis.

Per Lundin: Någon annan som vill kommentera? Björn Burell.

Björn Burell:20 Ja, det är en väldigt intressant beskrivning som Birgitta gör här och det är
helt enkelt så, tror jag, att hela den framväxt av medbestämmande och lagar och avtal
som kom på 70-talet blev som en katapult för den här utvecklingen. Och då var det helt
naturligt också att anamma de kontakter som kom från forskarna, till exempel i DEMOS.
Och jag vet att på grafiska sidan hade vi redan -73 kontakt med dem och sen utökade vi
det där. Facken var ju helt enkelt oerhört pressade av taylorismen och det ständiga målet
från företagen, som var oerhört hårt då, att rationalisera, och alltid skedde det med ut-
armning i processen. Vi kan säga så här att det som Birgitta egentligen beskriver var den
väntan på det här avtalet, utvecklingsavtalet, som egentligen aldrig riktigt dök upp, och
när det dök upp så var alla relativt besvikna på just den biten. Men jag vill nog påstå att
många fackförbund, bland annat genom impulserna från LO och LO:s dataråd, där Bir-
gitta drev de här frågorna, satte igång med annat som verkligen försökte förverkliga de
fina målsättningarna vi hade. Vi trodde inte på nån revolution nånstans, tror jag, men vi
trodde faktiskt på en utveckling och jag tror man fick se den. Vi gjorde så i Grafiska att vi
skaffade egna avtal under den här tiden, teknikavtal, som blev så väldigt diskuterade. Och
de facto var det så att vi gjorde en USA-resa som visade mycket av den här utvecklingen
för oss, som ni såg lite av i filmen, och som ni sen försökte möta genom UTOPIA-
projektet. Och det gav oss kanske ett visst informationsförsprång gentemot arbetsgivar-
na, som man sällan har, och därför kunde vi bygga en del saker. Och vi såg att processen
skulle kunna bli väldigt svår och då gällde det att hitta nya infallsvinklar och därför så
anammade vi naturligtvis de här idéerna från LO, utvecklingen med forskarna, de initiativ
de tog och så småningom var vi med i de här projekten. Så det är en del av komplemen-
tet, tycker jag, till den beskrivning Birgitta ger. Och andra fack försökte säkert också väl-
digt hårt här. Vi på Grafiska var kanske lite besvikna på Metall, att de inte mer kraftfullt
kastade sig in i det här, och det var en viss animositet mellan oss och Metall. Hur man
skulle driva det här. Men de hade väl en stark tro på andra utvecklingar. Och framförallt
såg ju de exportberoendet. Om tekniken skulle bli för dyr så skulle det inte passa våra
arbetsgivare och då skulle de inte kunna konkurrera och ge export och så vidare. Jag
stannar där så länge.

Per Lundin: Det är intressant det du nämner om Metall. Det är ju känt som ett av de
mest teknikoptimistiska facken under 50-talet. Ingen hejd. Ja. I publiken här sitter Per
Erik Boivie, som bland annat jobbade på TCO, och jag undrar om du skulle kunna säga

20 Björn Burell, f. 1936, fackföreningsman. Burell var ombudsman och redaktör vid Grafiska Fackförbun-
det 1975–1988 och därefter ombudsman i datafrågor vid LO 1989–1994.
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något om TCO:s syn på medbestämmandelagen och så vidare. Du får en mikrofon här
alldeles strax.

Per Erik Boivie:21 Ja, jag arbetade på TCO, jag började där 1976, till och med 1998. Så
det är en ganska lång period i livet som jag har tillbringat där. Och jag började på TCO
1976 för att vara med i implementeringen av medbestämmandelagen, utbildade alla om-
budsmän i förbunden, så att de skulle vara på hugget och kunna förmedla budskapet om
denna storartade demokratireform. Och det var likadant på TCO, att det fanns en enorm
tilltro till lagstiftningen som ett verktyg att förändra arbetslivet. En övertro kan man tycka
nu så här i efterhand. Och det kom en ”backlash” ganska snabbt, i början på 80-talet kan
man väl säga, när inte medbestämmandelagen följdes av de avtal på central och lokal nivå
som skulle komma. Samtidigt så blev det ju också en radikalisering i kraven som växte
fram från LO:s sida som drog med sig PTK.22 Enormt hårda krav på … Jag tror att det
var så att det var LO som ledde det här och skulle förhandla med Svenska Arbetsgivare-
föreningen om vetorätt för facket, om självbestämmanderätt på arbetsplatserna. Och det
blev en rejäl baksmälla som ledde fram till, ska vi säga, ett mer modest avtal, utvecklings-
avtalet. Så den bakgrunden har jag. Och om vi tittar på kopplingen till datoriseringen och
inflytande och medbestämmande, så fanns det, om man skulle peka på skillnader mellan
LO och TCO, en större teknikpositivitet hos LO. När datorerna kom in på kontoren och
det blev problem med arbetsmiljö, synbesvär och belastningsbesvär, så fanns det ganska
lite förståelse på LO-sidan. Man tyckte att det här var komfortfrågor egentligen. Nu var
det väl tjänstemännens tur att liksom komma i klinch med den här nya tekniken. Så det
här var en fråga som vi fick lov att hantera på ett nytt sätt. Jag kan sluta där så länge.

Per Lundin: Tack ska du ha, Per Erik. Nu tror jag att det är några som vill kommentera.
Pelle.

Pelle Ehn: Om vi håller oss till det här med avtalen och gör kopplingen till DEMOS-
projektet, så är det ingen tvekan om att DEMOS-projektet i sin uppbyggnad knöt an till
framväxten av MBL och i de initiativ som vi drev, bland annat tillsammans med gänget i
Örebro, så handlade det om att få fram modeller där man kunde testa hur det här kunde
användas i utvecklingen av IT. Och det som väl var väldigt klart i de erfarenheter vi gjor-
de var att utan avtal så är det här omöjligt. Det lades fram förslag på förslag till hur lagen
kunde förstärkas via avtal, och där möjligen också vetorätt var en del i det hela, till kon-
kreta systemutvecklingsmodeller, som diskuterades både på LO, och ännu mer på TCO.
Jag tror receptiviteten för det hela var lite större på TCO. Flera av de förslag som sen
kom om medbestämmandeavtal låg närmare TCO-sidan än LO-sidan. Den gången. Och
det kanske har med Per Erik att göra, det vet jag inte, men så såg det ut. Och jag kom
ihåg vi gav ut en bok på Arbetslivscentrum, Tre år med MBL.23 -76, -77, -78 stod det på
framsidan, eller om det nu var -79 som var med, det kommer jag inte ihåg, och där var
det genomgående ett konstaterande att ingenting händer, ”nu måste de där avtalen till”,
och erfarenheterna som har gjort i DEMOS-projektet liknades vid att … ”nu måste vi
hitta avtalsformer för det här”. Men det kom att dröja. Väldigt länge.

21 Per Erik Boive, f. 1938, fackföreningsman, fil.kand. i pedagogik, sociologi, psykologi vid Stockholms
universitet 1973. Boive blev ombudsman vid TCO 1973 och arbetade med arbetsmiljö-, IT- och arbetsor-
ganisationsfrågor mellan 1976 och 1992. Han var utvecklingschef vid TCO 1992–1998. Sedan 1999 är han
egen företagare. Vid TCO utvecklade han den s.k. TCO-certifieringen av bildskärmar/datorer. Boivie har
vidare varit ledamot i Datadelegationen och Dataeffektutredningen.
22 PTK, ursprungligen förkortning för Privattjänstemannakartellen, organisation för samverkan mellan
fackförbund för privatanställda tjänstemän som bildades 1973. Idag (2008) står PTK för Förhandlings- och
samverkansrådet PTK.
23 Tre år med MBL: Erfarenheter från företag, stat och kommun (Stockholm, 1980).
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Per Lundin: Tack. Jag tänkte att vi ska gå vidare med DEMOS-projektet, för det började
mycket tidigare än så, om jag har förstått det, och det ska du få prata lite mer om till-
sammans med Rune. Men jag skulle först vilja höra om det var nån som vill kommentera
det Per Erik sade. Birgitta.

Birgitta Frejhagen: Alltså, jag tror vi säger delvis samma sak. Det blev en väldig bak-
smälla därför att vi lade ribban så oerhört högt! Och det är klart att det därför kunde
kännas som att det överhuvudtaget inte blev nånting, vilket jag tror är att vara alltför
svartsynt. För trots allt så fanns det i MBL-lagen en informationsskyldighet, vilket ju var
ganska bekymmersamt egentligen. Jag minns att vi var inkallade, Sigvard Marjasin24 och
jag, till Kommunförbundet.25

Pelle Ehn: Kommunalarbetarförbundet?

Birgitta Frejhagen: Nej. Sigvard Marjasin var på Kommunal och jag var på LO, och så
skulle vi träffa Kommunförbundet som representerade kommunerna. Det här var ett par
månader innan lagen trädde i kraft. Och då ville de att vi, vid sittande bord, skulle accep-
tera alla de system som de höll på att utveckla för brandkårer och matsalar och allt inom
hela den kommunala verksamheten. Man var otroligt rädd för att man var tvungen att
börja informera och förhandla. Men vi accepterade naturligtvis inte det, utan vi reste på
oss och gick utan att ens resonera. Det var riktigt roligt kan jag säga! Han var liten och
jag var lång. Ja. Så tror jag ändå att MBL hade väldigt stor betydelse, att man kom in, att
man fick information och fick förhandling. MBL kom att kallas för ”tutlagen”, arbetsgi-
varen kunde bara informera och tuta och ta beslut. Det var ju sant, men det var inte helt
sant. [Frejhagen tar fram en pärm.] Och det som vi gjorde då var en studiecirkel, som
faktiskt var den cirkel som flest gick på av de studiecirklar som Brevskolan hade gjort i
det här läget. 100 000 personer gick denna cirkel.

Per Lundin: Förlåt. Det är alltså ett studiecirkelmaterial som heter Datoranvändning.26

Birgitta Frejhagen: Ja. Det som fanns här var väldigt mycket att förstå hur systemut-
veckling gick till. Och det var naturligtvis att man både skulle se den övergripande struk-
turen. Nån slags systemplan pratade vi mycket om. Alltså alla systemen tillsammans. Vil-
ka planer som fanns och därefter de enskilda projekten och systemen. Och precis vilka
steg som man genomför när man gör systemutveckling. Mycket kraft lades på att lokalt
utbildas i att förstå hur processen sker istället för att förhandla när terminalerna skulle
införas, eller när systemen skulle införas, att man måste vara med ett år, ett och ett halvt,
kanske två, år tidigare. Så nånstans började vi ett jobb här som faktiskt hade betydelse
senare och som gjorde att de nordiska länderna kanske, och svenska fackföreningarna i
det här fallet, kom att förhålla sig ganska annorlunda till tekniken, när vi går framåt.

Per Lundin: Tack. Då ska jag släppa in Ewa Gunnarsson.

24 Sigvard Marjasin, f. 1929, fackföreningsman. Marjasin var Kommunalarbetarförbundets ordförande åren
1978–1979. Därefter var han bl.a. landshövding i Örebro län 1989–1994.
25 Eg. Svenska kommunförbundet, service- och samarbetsorgan för de svenska kommunerna som bildades
1968. Kommunförbundet gick genom en sammanslagning med Landstingsförbundet upp i Sveriges kom-
muner och landsting (SKL) 2007.
26 Datoranvändning: Från samråd till medbestämmande, LO och Brevskolan (Stockholm, 1978).
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Ewa Gunnarsson:27 Jag tänkte bara kommentera vad du, Per Erik, säger, för jag kom-
mer ju från den bakgrunden att jag har erfarenhet av det här med synansträngning när
datoriseringen klev in i kontorsmiljöerna. Och det var ju kvinnodominerade miljöer. Ut-
ifrån det kom jag så småningom sen in i UTOPIA-projektet. 1975 kom ju också den nya
arbetsmiljölagen och den fick ju en påverkan, lite senare satt jag och formulerade under-
lag till varför man bara skulle sitta två timmar vid terminaler. Alltså, det är bara som en
input till hur det sen blev. Och det här kom, i alla fall för mig som skulle bära både ar-
betsmiljöarbetet och jämställdhetsarbetet, att bli ett väldigt dilemma. Och det behöver jag
inte gå in på nu, men det finns en bakgrund i det och där jag sen jobbade mycket med
facket, fast dina fackliga kollegor så att säga.

Per Lundin: Tack ska du ha, Ewa. Du kommer ha möjlighet att komma in senare och
utveckla den här diskussionen. Lennart ville nu komma in.

Lennart Lennerlöf:28 Ja, det här samspelet mellan medbestämmandeutvecklingen, om
jag får säga det, och datoriseringsforskningen var av väldigt stor betydelse, tror jag, för
hur den senare kom att utveckla sig. Parentetiskt, vi talade ju inte om IT på den tiden, vi
talade om datorisering, automatisering, möjligen robotisering och den typen av begrepp.
Jag var ju från början ledarskaps- och organisationsforskare och blev så småningom, som
det sades här, vd för PA-rådet.29 Det var dock efter företagsnämndsidealets tid, och min
uppgift var tvärtom att göra PA-rådet till en mellanpartslig institution och kom en bra bit
på väg, som ni från facket känner till. Olle Gunnarsson30 tog ju plats i styrelsen för LO,
Lennart Bodström31 från TCO och så vidare. Men där handlade det då bland annat om
den forskning som bedrevs av Utvecklingsrådet.32 Det var den samarbetsorganisation
mellan SAF, LO och TCO som på något vis tog upp arvet från Einar Thorsrud33 och
andra forskare i Norge, som där drev en ganska avancerad verksamhet med så kallade
självstyrande grupper. Och detta utvecklingsråd hade då, i bästa Saltsjöbadsanda, en
partssammansatt arbetsgrupp för forskning, Utvecklingsrådets arbetsgrupp för forskning,
förkortat URAF,34 vars forskning till fyra femtedelar eller mer var förlagt just till PA-

27 Ewa Gunnarsson, f. 1944, fil.dr i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska högskola 1995, professor i männi-
ska-maskin ur ett genusperspektiv vid Luleå tekniska universitet 2005. Under senare hälften av 1970-talet
forskade Gunnarsson om ergonomi, arbetsplatsutformning och arbetsmedicinska studier av synansträng-
ning vid terminalarbete. Sedan dess har hon bl.a. forskat inom fältet organisation, teknik och genus.
28 Lennart Lennerlöf, f. 1927, professor em. Lennerlöf har arbetat med arbetslivsfrågor sedan 1950-talet
som forskare, konsult och vd vid PA-rådet samt som professor och enhetschef vid Arbetarskyddsstyrelsen
såväl som Arbetsmiljöinstitutet. Han har lett forskningsprogrammen MDA och SAMT (se även fotnoterna
37 och 92). Vidare har Lennerlöf varit ledamot i ett flertal styrelser och kommittéer. Hans egen forskning
har framförallt varit inriktad på ledarskaps- och organisationsfrågor.
29 Personaladministrativa rådet, PA-rådet, inrättades 1952 av SAF och bedrev arbetspsykologisk forsknings-
och konsultationsverksamhet. Även LO, TCO och SACO-SR var representerade i rådet ledning. PA-rådet
upplöstes 1981 och dess forskningsverksamhet fördes över till det nybildade Rådet för företagslednings-
och arbetslivsfrågor (FA-rådet).
30 Olle Gunnarsson, f. 1920, fackföreningsman. Gunnarsson var bl.a. chef för LO:s företagsnämndsavdel-
ning och sekreterare i LO. Senare blev han överdirektör för Arbetarskyddsstyrelsen.
31 Lennart Bodström, f. 1928, fackföreningsman och socialdemokratisk politiker. Bodström valdes till
TCO:s ordförande 1970 och utsågs 1982 till utrikesminister i den socialdemokratiska regeringen. Efter
valet 1985 var han utbildningsminister, en post han innehade till 1989.
32 Utvecklingsrådet för samarbetsfrågor (UR), råd för samarbetsfrågor mellan SAF, LO och TCO som
inrättades i anslutning till 1966 års företagsnämndsavtal.
33 Einar Thorsrud, 1923–1985, norsk psykolog och arbetslivsforskare. Tillsammans med Fred E. Emery
författade Thorsrud boken Medinflytande och engagemang i arbetet: Norska försök med självstyrande grupper (1969),
sv. övers. (Stockholm, 1969).
34 URAF, arbetsgrupp för forskning som knöts till Utvecklingsrådet för samarbetsfrågor (se även fotnot
32). Vid URAF genomfördes en företagsdemokratisk försöksverksamhet som sammanfattades i skriften:
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rådet. Reine Hansson35 och andra, om ni kommer ihåg de namnen. Det här med medbe-
stämmandelagen. Ja, det var egentligen två skilda spår det här. Thorsrudspåret var ju att
utveckla ett lokalt medbestämmande, en organisk process, som det gärna talades om.
Och när medbestämmandelagen kom, så var det knutet väldigt stora förhoppningar till
den, och jag var med och drev ett före/efterprojekt, som startade ett halvår innan lagens
ikraftträdande och höll på ett och ett halvt år efter eller nånting sånt där, som visade att
vad som framförallt hände var en centralisering på företagsplanet av medbestämmande-
frågorna till förhandlingsapparaten, det så kallade andra spåret. Detta skulle möjligen
kunna brytas genom ett medbestämmandeavtal, men det kom ju inte. Och i avvaktan på
detta avsomnade ganska mycket av den lokala medbestämmandeverksamhet i Thorsruds
anda, som faktiskt var på gång på många håll, och blev mer eller mindre sovande i några
år, för att sen, så småningom, förstås återkomma. Men bara för att nu knyta ihop de här
trådarna. Den här utvecklingen kom förstås också att få inverkan när vi arbetslivsforskare
började intressera oss för datoriseringen och dess följder, vilket i mitt fall hände när jag
var professor på Arbetarskyddsstyrelsen,36 där jag hade tillträtt -77, och kom då i kontakt
med Yngve och många andra. Och vad vi då eftersträvade och som blev den svenska
modellen, som den då kom att utvecklas bland annat inom MDA-programmet,37 hade två
karaktäristika. Vi har hittills bara talat om det ena. Och det ena, det var detta, samverkan
mellan forskare och brukare, eller parter som man ibland uttryckte det, lokalt och cent-
ralt. Det andra karaktäristikumet för den svenska forskningen som då utvecklades var
tvärvetenskap, det vill säga samarbete direkt i projekten mellan forskare från å ena sidan
humaniora, samhällsvetenskap, å andra sidan teknik, datavetenskap. Där var vi i minst
lika hög grad, vill jag påstå, ett föregångsland som när det gällde samarbetet forska-
re/brukare. Men det var framförallt de här två karaktäristika i samverkan som kom att
känneteckna den svenska forskningen under senare delen av 80-talet och framåt.

Per Lundin: Tack ska du ha, Lennart. Vi kommer att få anledning att komma tillbaka till
de här senare händelserna. De här senaste inläggen har också gett en bild av betydelsen
av den stora tilltron på avtal och medbestämmandelagen som finns med här som en bak-
grund till allt som äger rum under den här perioden på det här området. Men jag tänkte
att vi ska gå tillbaka till DEMOS. Birgitta berättade hur du sprang ihop med Pelle och det
var så du blev involverad i LO:s arbete med att förändra arbetslivsfrågor och så vidare. Så
jag tänkte gå tillbaka till Pelle, och även till Rune. Men först till Pelle. Hur startade
DEMOS-projektet? Kan du berätta något om det?

Pelle Ehn: Vi var en ”tvärvetenskaplig” grupp människor. Jag hade en kollega inom
systemvetenskap, Barbro Erlander.38 Sen hade jag en god vän, eller som blev en god vän,
som jag hade mött i olika sammanhang, Åke Sandberg,39 som var väldigt intresserad. Ing-

Lennart Lennerlöf, Arbetsledning: En diskussion på grundval av Utvecklingsrådets försöksverksamhet (Stockholm,
1976).
35 Reine Hansson, f. 1932, arbetslivsforskare vid PA-rådet och senare FA-rådet.
36 Arbetarskyddsstyrelsen (ASS), central myndighet för arbetarskyddsfrågor som inrättades 1949. Myndig-
heten ombildades 2001 till Arbetsmiljöverket.
37 MDA-programmet, forskningsprogram inom området människa-datorinteraktion finansierat av Arbets-
miljöfonden och STU/NUTEK. MDA-programmet (Människor-Datateknik-Arbetsliv) bedrevs mellan
1987 och 1992 och leddes av Lennart Lennerlöf.
38 Barbro Erlander, f. 1940, forskare i data- och systemvetenskap.
39 Åke Sandberg, f. 1944, civ.ek. Handelshögskolan i Göteborg 1968, fil.dr i sociologi vid Uppsala universi-
tet 1976, docent vid Uppsala universitet 1986. Sandberg var forskningsingenjör vid FOA:s Planeringsbyrå
åren 1969–1975 och arbetade där med systemanalysmetodik och planeringsteori. Därefter forskade han i
informationsbehandling/ADB vid KTH/SU i ett par år. Sandberg var sedan anställd som forskare vid
Arbetslivscentrum/Institutet för arbetslivsforskning/Arbetslivsinstitutet 1977–2007. Tillsammans med
Pelle Ehn var han projektledare för DEMOS-projektet 1975–1983 och han deltog i UTOPIA-projektet
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en av oss andra var arbetslivsforskare, men Åke var arbetslivsforskare, så han introduce-
rade det perspektivet. Han hade just skrivit en avhandling om planering som FOA40 hade
hemligstämplat. Han hade alltså arbetat på FOA och den handlade om hur man skulle
delta i planeringsarbete, men han kunde ändra några ord i den och ge ut den och blev
godkänd och blev doktor. Han disputerade efter vi hade startat, men när vi startade fanns
det ingen doktor i projektet, vilket var anmärkningsvärt.

Per Lundin: När startade ni?

Pelle Ehn: Vi startade 1975 och ytterligare personer som var med var Maja-Lisa Perby,41

som var ingenjör från Lund, och Bo Göranzon,42 senare känd som aktör inom kultur-
och teknikområdet, men Bosse lämnade projektet ganska tidigt. Och, ja, vi trodde att det
fanns möjlighet att söka pengar för ett projekt om just om datatekniken, företagsdemo-
kratin och fackföreningsrörelsen och skrev en ansökan till Riksbankens Jubileumsfond.43

Vi hade då varit i kontakt en hel del med LO, och det som skulle bli LO:s dataråd så
småningom, så vi hade stöd därifrån för det här. Och Riksbankens Jubileumsfond hade
modet att acceptera och ge fem icke-disputerade personer från fyra olika ämnesområden
pengar till att driva ett sånt här projekt tillsammans med fyra fackklubbar lokalt på olika
arbetsplatser runt om i Sverige. I efterhand, nu när man har kommit upp i en ålder av 60
år och varit professor i väldigt många år, så är jag ganska imponerad av det modet som
Riksbankens Jubileumsfond hade. Det var bara pengar för ett år. Och sen gick det igång.
Vi startade bland annat att jobba med Rune och de i Örebro. Vi jobbade ihop med typo-
graferna på Svenska Dagbladet, då med Björn och förbundet där. Vi jobbade också med
Oxelösunds Järnverk och vi jobbade med de handelsanställda på PUB. Så det var liksom
de fyra grupperna. Men pengarna räckte bara första året, och andra året så skulle vi gå
över och ha en riktig ansökan från Arbetsmiljöfonden,44 som det väl hette den gången.
Var det ännu tidigare? Var det först det hette Arbetsmiljöfonden? [Lennart Lennerlöf
nickar.] Ok. Vi skrev igen en sån här väldigt akademisk ansökan, och så träffade vi ordfö-
randen, före detta Metallordföranden, och så sa han: ”Så där kan ni inte skriva.” Då tala-
de han om hur vi skulle skriva och så gjorde vi det. Så fick vi pengar också för fortsätt-
ningen. Och det projektet gick väldigt bra, det gick så bra att när Arbetslivscentrum star-
tade 1976 då behövdes det ett projekt som det redan var gång i, så att man inte skulle
starta allting på rot. Så då köptes projektet på rot över och blev en del av Arbetslivscent-
rum.

Per Lundin: Så ni blev det första projektet vid Arbetslivscentrum?

1979–1985. Sandberg har därefter lett eller deltagit i projekt med liknande inriktning, t.ex. FRONT-
projektet och NYA FRONT-projektet.
40 FOA, förkortning för Försvarets forskningsanstalt, institut som bildades 1945 genom sammanslagning
av Försvarsväsendets kemiska anstalt med bl.a. Militärfysiska institutet. 2001 gick FOA upp i Totalförsva-
rets forskningsinstitut (FOI).
41 Maja-Lisa Perby, f. 1948, civ.ing. och forskare inom området yrkeskunnande och teknologi.
42 Bo Göranzon, f. 1941, professor i yrkeskunnande och teknologi vid KTH. Han är bl.a. ansvarig för
Dialogseminariet, ett samarbete sedan 1985 mellan KTH och Kungl. Dramatiska teatern.
43 Riksbankens Jubileumsfond (RJ), stiftelse som inrättades 1962 med syftet att stödja vetenskaplig forsk-
ning.
44 Arbetsmiljöfonden, ursprungligen Arbetarskyddsfonden (från 1986 Arbetsmiljöfonden), fond som bilda-
des 1972 för att stödja forskning, utveckling, information och utbildning inom arbetsmiljöområdet. Fonden
finansierades av arbetsgivaravgifter. Den upphörde 1995 i och med tillkomsten av Arbetslivsinstitutet
(ALI) och Rådet för arbetslivsforskning (RALF).
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Pelle Ehn: Ja, Bertil Gardell45 hade också ett projekt som flyttades över, men vi var ett
av de allra första. Så det liksom kunde visa resultat efter väldigt kort tid.

Birgitta Frejhagen: Får jag bara sticka in? Jag skulle till och med vilja säga att DEMOS-
gruppen var nån slags förebild för forskningen på Arbetslivscentrum. Alltså, vad det skul-
le kunna bli. Så det var en inspirationskälla också.

Per Lundin: Tack.

Lennart Lennerlöf: Bara en kort kommentar till din tveksamhet om vad fonden egentli-
gen hette. Där hade du en utveckling från Arbetarskyddsfonden till Arbetsmiljöfonden
till Rådet för arbetslivsforskning, och den förändringen av de tre begreppen säger mycket
om vad som hände i svensk arbetslivsforskning under de åren.

Per Lundin: Då skulle jag vara intresserad av att höra lite mer om hur det här arbetet
gick till egentligen. Jag skulle vilja involvera Rune Karlsson här som jobbade som lokre-
paratör då på SJ:s verkstäder i Örebro. Hur kom du in i DEMOS och vad gjorde du?

Rune Karlsson:46 Ja, det som gav mig energi i det här var … Jag började på SJ:s verkstad
i januari 1976. Och jag sänkte lönen. Jag började där för att det fanns lite större frihet.
Alltså, vi jobbade i lag. Lagen fick in arbetsuppgifter, vi löste arbetsuppgifterna hyggligt
effektivt. Det gick säkert att göra mycket effektivare. Och det var ju liksom det första när
ryktena kom om det här systemet som hette ISA-KLAR.47 Alltså, taylorism, fast man
använde datorer så att man kunde bryta ner jobbet i millisekunder, och det var ju me-
ningen att vi skulle kunna klara arbetsuppgifterna utan nån som helst utbildning. Det var
bara att gå på datalistorna.

Per Lundin: Och det var ett system som SJ köpte in?

Rune Karlsson: Som SJ hade köpt in.

Per Lundin: Just det.

Rune Karlsson: Precis. Det var liksom grunden i det här. Så man kände liksom, kände
mig lite lurad där, alltså. Sänkte lönen, skulle ha lite frihet, ha ett schysst jobb, och så kom
det här hotet. Vi hade en lokal facklig organisation. De var faktiskt bra, de var engagera-
de. Lite kul, så jag började. Ja, de fick mig att gå på ett fackmöte. Det var väl nån gång i
april, mars–april kanske, och så var Pelle och hans kollegor där. Var tydligen bra. Kändes
liksom att de skulle kunna göra nåt väldigt bra tillsammans med oss. Nu sitter man själv
som en gammal gubbe, men de var ju gamla gubbar de här, ordföranden och kassören,
och då sa de: ”Nej, nu är det ni ungdomar.” Det var så att det hade varit rekryterings-
stopp i 15 år på den här verkstan, och vi var en tio stycken nyanställda då, så det var någ-
ra av oss som engagerade oss i projektet. Så började det. Och så gjorde forskarna en
schysst föreställning där. Och samtidigt hade vi sakfrågor som verkligen engagerade,
gjorde oss upprörda. Och så bra lokala företrädare. Och samtidigt som jag har hunnit

45 Bertil Gardell, 1927–1987, professor i socialpsykologi vid Stockholms universitet.
46 Rune Karlsson, f. 1952, fackföreningsman. Karlsson blev ombudsman 1979 och senare bitr. förhand-
lingschef samt sektionschef vid Statsanställdas förbund. Han gick 1994 över till SJ-koncernen och var bl.a.
personalchef vid SJ Cargo Group. Karlsson var personalchef vid Trafikontoret, Stockholms stad 2004–
2007. Sedan dess är han konsult inom organisationsutveckling.
47 ISA-KLAR, förkortning för Informationssystem för arbete – klassificerat arbetsdataregister. SJ:s central-
förvaltning beslutade 1974 att införa det datorstödda planeringssystemet ISA-KLAR bl.a. i SJ:s verkstäder i
Örebro.
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göra några år centralt också, så hade faktiskt den centrala ombudsmannen skrivit på med
centrala SJ att man fick använda sig av det här systemet, utan att ha överhuvudtaget nån
dialog med oss på den här verkstan. Det var ju en ganska stor verkstad, 800–900 anställ-
da. Så var min början i det här.

Per Lundin: Det måste nästan ha varit en upprorisk stämning då bland er?

Rune Karlsson: Nja, det var ju mycket konflikt. Det handlade om konflikt, alltså. Det är
ju som flera har sagt här att det faktiskt krävdes avtal för att få igång nån form av dialog,
samverkan. Det fanns inte då, vilket innebar … Vi jobbade, vi var konstruktiva. Vi job-
bade, vi var jättekonstruktiva och vi fick bara nej av de lokala företagsföreträdarna. Det
var väldiga skillnader mellan lokalt och centralt, som visade sig så småningom. Men det
var konflikt. Fajt var det.

Per Lundin: Pelle här vill komma in.

Pelle Ehn: Får jag bara kommentera det här. Fackföreningsmötet, alltså. Nånting som
man i efterhand förstår är ganska viktigt: Hur etablerar man ett samarbete? Hur etablerar
man förtroende? Hur gör man när man vill göra nånting konstruktivt tillsammans i flera
år? Vi hade liksom den här demokratiska modellen att ska det vara ett samarbete, så ska
medlemmarna vara för det och de ska rösta för det här, och så går man in för att göra
det. Så vi krävde det här medlemsmötet, och det avhölls, och som Rune säger var det
väldigt positiv stämning. Det vi inte visste då, och som Rune valde att inte berätta nu, det
var att folk ju var mer eller mindre ditkommenderade. Alltså, man skulle komma till det
där mötet.

Rune Karlsson: Så var det.

Pelle Ehn: Och när vi hade jobbat ihop ett halvår … Som Rune säger var de flesta 55 år.
Eller hellre var genomsnittsåldern 55 år, så Rune och några till drog ner det hela, och
Rune och jag var ju liksom ganska unga jämfört med …

Rune Karlsson: 24-, 25-årsåldern.

Pelle Ehn: Och när vi väl hade jobbat ett halvår med ordföranden och med sekreteraren
och med de andra, så på ett möte som vi höll faktiskt utanför SJ-lokalerna, vi fick inte
alltid hålla mötena inne på verkstan, så sa de så här: ”Vill ni veta hur det gick till när vi
startade det där?” Och så berättade de det. Och så sa de så här: ”När ni gjorde den där
presentationen med de här overhead-bilderna så förstod vi inte ett dugg. Men vi tyckte ni
verkade rätt sympatiska så vi tänkte att vi skulle ge er en chans.” Och så startade det och
sen så fick vi igång ett konstruktivt arbete, men det var inte för att vi var speciellt goda i
att kommunicera de här idéerna i starten.

Per Lundin: Men du sa, Pelle, att ni sökte er fram och var tvungen att hitta nya samar-
betsformer. Hur samarbetade ni? Hur gick det till?

Pelle Ehn: Grundidén för arbetet var att man hade en lokal arbetsgrupp, som var till
exempel den som Rune jobbade aktivt i, och som arbetade med de här frågorna i förhål-
lande till, i det här fallet tidsplaneringssystemet som hette ISA-KLAR, för att kunna få
fram: ”Vad är vår hållning till det? Hur påverkar det arbete? Hur påverkar det lön? Hur
påverkar det arbetsmiljö?” Och så vidare. Och så arbeta fram, antingen hur man ska för-
hålla sig till det, eller motförslag. Och i den här arbetsgruppen var det folk på tvärs utav
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lagen som deltog. Den arbetsgruppen rapporterade i sin tur till Avdelningsstyrelsen, den
lokala fackföreningen, Avdelning 1050, den var så att säga deras resursgrupp för hur man
skulle kunna gå in i förhandling från avdelningen. Det var modellen, hur den var upp-
byggd. Så forskarna var resurspersoner, både i förhållande till arbetsgruppen, och i någon
mån i förhållande till avdelningen och den lokala fackklubben.

Per Lundin: Björn Burell ville komma in här.

Björn Burell: Ja, det här var ju ett exempel från SJ, men det var ju fyra företag, eller
branscher, vi tittade på. Det var ju lite olika hur det fungerade. Till exempel på Svenska
Dagbladet så tror jag ni kom in väldigt bra. Och bland annat så fick ni ju mig att föreslå
också ett fackligt utredningsarbete, så att man skulle lära sig metodiken för hur man job-
bade med de här systemen. Och det tror jag man anammade väldigt bra där och man
hade också den turen att man hade folk som var väldigt intresserade. Efteråt så kan man
säga att vi kom in väldigt långt i datorutvecklingen, men då närmar vi oss UTOPIA, och
det kan vi väl lämna utanför en liten stund. Men sättet att jobba med det här kunde vara
olika. Jag vill också säga det här man sa om medbestämmande förut att vi inte fick igång
nåt utvecklingsavtal eller medbestämmandeavtal. Det var inte så hämmande, tror jag, i
varje fall inte på grafiska sidan och inte på andra heller, därför att arbetsgivarna anamma-
de nog också ganska snart det här, det vill säga att man ville ha kompetens när det var
stora, nya projekt. Det var man helt enkelt tvungen till. Och därför så kom man ganska
snart med i projektgrupper, och jag antar att nu, idag där ute, är det väl det accepterade
arbetssättet. Men jag vill understryka att vi kom in i det väldigt tidigt och inte gick och
väntade på att få ett färdigt avtal.

Pelle Ehn: Jag skulle lägga till också, precis som Björn nu säger, att den här fackliga ut-
redningsgruppen jobbade också i förhållande till företagets projektgrupp.

Björn Burell: Ja, den gick in i den.

Per Lundin: Just det. Idag talar vi om kompetens. Då jag har tittat i gamla skrifter så
handlade det om att bygga kunskap. Syftet med projektet var att bygga kunskap. Men hur
gick det till? Rune.

Rune Karlsson: Vi använde den här traditionella fackliga modellen, alltså. Vi satte verk-
ligen fart på studiecirkelarbetet. Så det var ju studiecirklar. Och hela verkstan var repre-
senterad och det var inga stora problem att få medlemmarna att jobba på kvällar. Det var
engagerande frågor. Studiecirkeln funkade …

Per Lundin: Hur gick studiecirkelarbetet till, från dagens horisont sett? Om du beskriver
det?

Rune Karlsson: Ja, det var ganska traditionellt. En cirkelledare. Vi hade material. Nu
kommer jag inte ihåg riktigt, men ni var på besök, från och till.

Björn Burell: Hade vi det här materialet? [Burell pekar på Frejhagens pärm med studie-
cirkelmaterialet Datoranvändning: Från samråd till medbestämmande, LO och Brevskolan
(Stockholm, 1978)].

Rune Karlsson: Ja, nu var det här tidigt. Hade vi det här?

Birgitta Frejhagen: -78. Jag tror det här var tidigare.
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Rune Karlsson: Det var -76.

Birgitta Frejhagen: Precis, det här var tidigare.

Rune Karlsson: Vi hade material. Forskarna försåg oss med material. Och sen inte
minst, det vi satt och jobbade mycket med, det var ju det som … Nu var det bara gubbar
som jobbade på den här verkstan, så jag kan säga det, alltså. Det var också typiskt för den
här tiden och … Vi jobbade mycket med utformningen, layouter, effektivisering av re-
spektive arbetsplats. Ja, liksom partsinlagor mot vad arbetsgivaren gjorde med hjälp av
sitt datoriserade taylorsystem. Så vi jobbade med våra grundkunskaper.

Per Lundin: Sten Henriksson vill komma in.

Sten Henriksson: En fråga till Pelle här. Det är väl ändå så att ni i väldigt hög grad ko-
pierade Kristen Nygaards norska modell, till och med de fyra företagen i olika branscher
och så. Och jag minns när det här blev aktuellt, det var väl den första Århuskonferen-
sen,48 där du och Maja-Lisa samlade omkring sig de tänkbara och sa, ”det här ska vi gå
fram med”. När var den? -75, -76?

Pelle Ehn: Mm.

Sten Henriksson: Ja. Så i hög grad var det alltså den norska modellen som ni här an-
vände er av.

Pelle Ehn: Du kom lite senare. Det var också så jag inledde. Precis.

Sten Henriksson: Du sa det. Förlåt.

Pelle Ehn: Du ska ha all ”credit”. Ja.

Per Lundin: Men det här projektet pågick i ett antal år. Vad tycker ni blev resultatet av
det? Om jag får fråga dig, Pelle, och Rune också, som var djupt involverade?

Pelle Ehn: Jag vill gärna svara som jag tror Kristen Nygaard också hade svarat. Resulta-
tet handlade väldigt mycket om: Hur gick det på Svenskan och vad kunde Grafiska Fack-
förbundet använda sig av? Hur gick det, inte bara i Örebro inom SJ, utan hur gick det
nere i Malmö? Hur gick det i Östersund? Hur gick det uppe i Luleå? Arbetet expanderade
ju liksom till att bli konferenser där vi möttes och bytte erfarenheter om hur man arbeta-
de med det här innanför alla lokverkstäderna. Och likadant inom Oxelösunds Järnverk
och på PUB. Det var det ena. Och det andra, Datoranvändning och de andra tre cirklarna,
som ju var fantastiska, hade inte kommit fram riktigt än, så vi jobbade också med ett lä-
romaterial, som som när det kom ut som bok hette Företagsstyrning och löntagarmakt,49 och
jag kommer ihåg att förlaget ville sätta en stor robot som var farlig på framsidan där, och
det var inte riktigt som vi hade tänkt oss, och så satte de en liten röd flagga där också.
Men det var så som det gick till. Den sålde i över 7 000 exemplar på ett par år och det var
ganska mycket på den tiden, och det som var intressant med den var att den byggde bro
på det sättet att den användes på LO-skolorna, på en del TCO-skolor, men den användes
också på universiteten runt om i Norden, så den var en bro. Den var på det sättet ett

48 Rapport fra Århus-konferencen januar 1975: Arbejdsformer i systemudvikling: Afholdt 27. januar-1. februar 1975 på
Datalogisk Afdeling, Matematisk Institut, Aarhus Universitet, 2 vol. (Aarhus, 1975).
49 Pelle Ehn & Åke Sandberg, Företagsstyrning och löntagarmakt: Planering, datorer, organisation och fackligt utred-
ningsarbete (Stockholm, 1979).
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gemensamt språk för nånting som man kunde använda och som sen kunde förfinas i
studiecirklar. Så det uppfattade jag också som ett viktigt resultat, och kanske också, men
kanske i retrospektiv mer dubiöst, bidraget till teorier om vad som händer i samspelet
mellan ny teknik och arbetets innehåll. Det blev belyst, men kanske inte fört så jätte-
mycket framåt. Men det blev i alla fall belyst. Och sist, men inte minst, så tror jag att en
del av resultaten inom de här projekten som hade startat redan -75 hade betydelse, det
kom inte att påverka lagstiftningen, tror jag, men det gick in i debatterna om oss.

Björn Burell: Absolut.

Pelle Ehn: Teknikavtalen hos grafiker, och i diskussioner med inte minst flera SIF-
klubbar, som gjorde intressanta saker, och förstås en diskussion inom LO. Så där fanns
det med i att kunna ge exempel på vad man kunde göra och inte kunde göra, och vad
som möjligen kunde vara, och precis som andra har varit inne på, kanske var förslagen
alltför radikala, många av dem, för det visade sig att det gick inte att komma igenom med
dem.

Per Lundin: Det är intressant det här. Du beskriver en spridningsprocess. Hur de här
idéerna, så att säga, utvecklas och sen förmedlas och tillägnas av en mängd olika lokala
fackliga klubbar och så vidare. Är det också din bild Rune? Deltog du i det här arbetet?

Rune Karlsson: Ja, om man tar det som var det stora hotet för oss, det här ISA-KLAR,
blev det ju så småningom nedlagt.

Pelle Ehn: Så är det.

Rune Karlsson: Så småningom så gick alltså vårt arbete … Framförallt när vi fick möj-
lighet att jobba med centrala arbetsgivarföreträdare, så började de förstå att så här kunde
man inte driva ett projekt. ”Varför ska vi implementera ett projekt som innebär att vi tar
bort engagemanget på arbetsplatserna?” Så det är väl det som jag känner som det största
… Det här att förståelsen mellan … Jaha, teknik, det kanske man förstod fullt ut då, men
just den här tekniken plus att få individens engagemang, alltså skapa delaktighet. Då får
man nån effektiv verksamhet och liksom förståelsen av att vi implementerar inte en grej
till ovanför huvudet på lokala fackliga företrädare eller de som jobbar på en sån här verk-
stad, utan det gäller faktiskt att få en bred förståelse för att få ut effektivitet i ny teknik
liksom. Teknik och skapa engagemang, sånt som för mig var det absolut viktigaste, och
som inte minst jag själv har haft med mig alla år efter. Ja, jag träffade Pelle nån gång -76
där nere.

Per Lundin: Så man kan säga att det här att studera datoriseringens konsekvenser var
som ett första steg på väg mot det lite mer aktiva deltagandet att utveckla en ny teknik
som senare UTOPIA-projektet handlar om. Björn Burell ville kommentera här.

Björn Burell: Ja, bara kort. Jag tycker att faktiskt en väldigt stor vinst med DEMOS var
just att det stärkte självförtroendet nånting ganska enormt, att vi kanske första gången på
allvar inom facken och inom LO:s datautskott såg att det var möjligt att förändra tekni-
ken och att det fanns andra som också var bakom våra tankar och idéer och att de också
kunde bli effektiva och satta i sjön.

Per Lundin: Birgitta.
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Birgitta Frejhagen: Alltså, jag tror att den här förebildstanken är väldigt viktig, att det
fanns, så att säga, en potential, en möjlighet. För alla arbetsplatser såg inte ut som SJ-
verkstan i Örebro från början, utan det var snarare så att man hade ganska styckade jobb.
Där fanns det en potential att vända en utveckling som hade gått för långt. Så jag tror att
det var en väldigt viktig aspekt, att det blev verkligen synligt hur arbetsorganisationen
skulle kunna se ut. Hur man faktiskt kunde plocka till sig arbetsuppgifter som låg längre
bort i organisationen och själv ta ansvar för planering av underhåll och planering av job-
bet, arbetsfördelningen mellan arbetskamrater och uppföljning, kvalitet. Alla de här bi-
tarna. Vi pratade till och med om att man skulle ta ner faktureringen på lagret, för där såg
man ju faktiskt vilka saker som kom in och så vidare. Det var väldigt konkret och hand-
fast och det var väldigt avancerat egentligen, i förhållande till den verklighet som de allra
flesta jobbade i. Samtidigt var det fackligt knepigt, för mycket av de här jobben låg på
TCO-grupper. Och det gjorde att jag blev uppkallad till TCO:s nämnd för datafrågor på
den tiden. En gång per år ungefär. Alltså, jag fick skrapa med foten och säga, ”jovisst, vi
har både sagt och skrivit det här, men det är naturligtvis så att om de här jobben kan ut-
vecklas, så kan de andra jobben också utvecklas”. Men det var inte riktigt bra. Det fanns
diskussioner om: ”Vi kan inte ha det så här med LO och TCO, utan på nåt sätt måste vi
få ihop en central organisation”. Den där diskussionen fanns inte riktigt öppet, men den
fanns just utifrån de här resonemangen. Och anledningen, tror jag, till att det blev så bra
och så mycket djupa diskussioner med så många delaktiga, det var verkligen, som du
[Rune Karlsson] beskriver, studiecirklarna, där man deltog från alla grupper på den här
väldigt stora arbetsplatsen och det var likadant på många, många andra ställen. Anled-
ningen till att det blev denna utveckling berodde säkert delvis på forskarna, men också på
att förtroendemannalagen gav arbetstid till att gå på cirkel och man hade pengar, MBL-
pengarna var jätteviktiga under de här åren.

Per Lundin: Förlåt, hur gammal var den här förtroendemannalagen?

Birgitta Frejhagen: Den kom mellan -73 och -76. Exakt kommer jag inte ihåg. Men den
var innan MBL och efter styrelserepresentationslagen.50

Per Lundin: Så den var en viktig förutsättning?

Birgitta Frejhagen: Den var en viktig förutsättning. Studiecirklar har ju alltid varit ett
väldigt viktigt medel, men det är trots allt jobbigt att gå på cirkel efter jobbet och här
kunde man helt plötsligt, vilket var alldeles nytt, få samlas på dagtid eller på kvällstid, om
man jobbade kväll. Och man var sugen på det, man var sugen på att prata om jobbet med
varandra, så det fanns ett sug efter dessa studiecirklar. Det gjorde att det blev den här
väldigt goda spridningen.

Pelle Ehn: Och de avtal om projekten som gjordes byggdes just på att man förhandlade
rätten att använda förtroendemannatid till den här verksamheten.

Birgitta Frejhagen: Tid och resurser, det var framgångsfaktorerna. Men som sagt, det
bidde aldrig nåt gemensamt centralt avtal.

Per Lundin: Det verkar som att Per Erik vill kommentera.

Per Erik Boivie: Jag håller med Birgitta om de problem som var. Om man ser det så här
i backspegeln också, så kan man ju ibland uppfatta de fackliga organisationsstrukturerna

50 Förtroendemannalagen, lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplats. Den trädde i kraft 1974.
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som direkt hämmande för en utveckling av jobbet för dem i olika medlemsgrupper, efter-
som var och en sitter, framförallt då de som har ett mera kvalificerat, om man uttrycker
det så, arbete, och bevakar. ”Ingen ska komma in på vårt område”. Så jag tror, eller jag
hoppas, att det har blivit förändringar där, för att annars är det ju väldigt konserverande
att man håller utveckling ifrån sig. Men jag tror att en anledning till att förbunden slås
ihop med varandra, vi har nu Unionen till exempel, det är det här att man har haft en
massa gränsdragningstvister och bevakat och så vidare. Nu är det lite lättare att klara
dem, men är det ett förbund inom LO och ett inom TCO som kämpar, kan det vara
mycket svårare, kan jag tänka mig, fortfarande.

Per Lundin: Tack, Per Erik. Det här med gränsdragning är ju ett klassiskt problemom-
råde inom sociologin när det gäller professionsforskning och det rör nog inte bara fack-
föreningar utan varenda profession kämpas med det och vill freda sitt område. Det börjar
nu närma sig kaffepaus. Jag vill höra om det är någon mer som vill säga någonting om
DEMOS-projektet, för efter pausen så tänkte jag att vi kan gå in på UTOPIA-projektet,
och Yngve ska få börja med att presentera de tekniska förutsättningarna, de förändringar
som ägde rum då. Men, som sagt var, om det är någon som vill kommentera. Rune.

Rune Karlsson: Jag kan väl säga, alltså kort … Jag tror att klubbens aktiviteter var jätte-
viktig. Det var ju så att när vi började så hade vi inte tillgång till speciellt mycket förtro-
endemannatid eller stöd, men ledningen i klubben fattade beslut om att avsätta medel för
att vi skulle kunna köra det här. Så när vi började, då fanns den här energin och vi körde
på kvällstid. Och sen blev det ju, precis som Birgitta säger, otroligt mycket lättare när vi
fick andra resurser. Men är det tillräcklig energi så går det faktiskt och driva effektivt,
brett arbete.

Per Lundin: Då får Ewa sista ordet före pausen.

Ewa Gunnarsson: Jaha. Jag tänkte bara bygga lite på vad du säger, för jag är ju också
genusforskare. Och jag tycker att det är oerhört intressant, för jag kommer ju in sen i
UTOPIA-projektet som är mycket mindre teknikkritiskt än vad jag är, jag blir hopplös i
en del grabbars ögon där, tror jag, ett tag. Och det handlar också om att jag kommer ur
en … Jag har jobbat med de fackliga organisationer som du har tillhört, som är kvinno-
dominerade yrken i hög utsträckning, och som drabbades på ett helt annat sätt av datori-
seringen och som inte på det sättet var kopplad … Alltså, femininitet och teknik var inte
kopplade på samma sätt som maskulinitet och arbetararistokratin. Så jag tycker man kan
lägga till en sån bit för att förstå de här skillnaderna. Jag tror aldrig LO skulle ha gett ut
den här rapporten som vi skrev, På vinst och förlust, om datorisering i USA, som var väldigt
kritisk och som TCO gav ut då.51 Det tror jag inte LO hade gjort.

Birgitta Frejhagen: Jag vet inte vilken det var …

Per Lundin: Pelle vill skjuta in en sista kommentar.

Pelle Ehn: Jo, en av de arbetsplatser vi inte har talat om var PUB.

Björn Burell: Ja.

Pelle Ehn: PUB var inte bara en kvinnoarbetsplats, men med en majoritet kvinnor, och
en aspekt som knyter an till det här var att där startade vi med deras planeringssystem,

51 Birgitta Albons, Ewa Gunnarsson & Inger Söder, På vinst och förlust: Rapport om datorisering i USA, TCO
(Stockholm, 1981).
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men det visade sig att teknikmässigt var de inte alls där, så hela fokus där kom istället att
bli på hur vi blir bättre på att jobba i grupp och så vidare. Så det blev de frågorna som vi
kom att dominera. Teknikfrågorna, det blev så småningom nånting med kassasystem och
sånt senare, men i mer än ett år så arbetade vi bara med trygghet i att kunna jobba och
hur man organiserar arbetet och hur man gör när man jobbar ihop. Så där fick tekniken
vänta.

Per Lundin: Per Erik. Bara kort.

Per Erik Boivie: Eftersom Ewa tog upp det här, TCO sög till sig skrifter som kom från
forskare och gav, kan man säga, ut som sina egna. Lite grann. Och det var, tror jag, väl-
digt mycket också som debattinlägg, för de var väldigt kontroversiella. Och jag tror ock-
så, som du säger, att LO nog höll lite stramare i tyglarna här, kring sin policy, medan det
här blommade ut och uppfattades av en del som teknikfientlighet, att man ville bromsa
teknikutvecklingen. Vi var med på den vågen, så att säga.

Per Lundin: Då vill Björn säga nånting. Sedan måste vi ha kaffe.

Björn Burell: Ja, det var väl en erfarenhet som var väldigt viktig, systemen var ju hopp-
lösa på den tiden och var så fragmentariska, och det fanns inte till hands några system
som kunde bredda arbetsuppgifterna. Därför tycker jag det här faller in i en väldigt bra
logik och logistik, att det sen måste gå över och bli de här andra projekten. Man kunde
använda de här erfarenheterna och genom kraven kunde man också få fram andra system
och det kom också andra system, naturligtvis, på marknaden. Det var hopplöst på en del
ställen när man kom ut. Man grät ju när man såg hur de jobbade och hur de slet. Inte
minst vid bildskärmarna, som var, jämfört med dagens, helt hopplösa.

Per Lundin: Tack, Björn. Det sammanfattar ganska bra första delen av vår diskussion.
Och då har vi en kaffepaus en kvart ungefär. Sedan så kommer vi tillbaka här och då ska
vi prata om UTOPIA-projektet. Tack ska ni ha.

–Kaffepaus–

Per Lundin: Då hälsar jag er välkomna tillbaka efter kaffepausen, och nu ska vi ägna de
här knappt två timmarna till att diskutera UTOPIA-projektet, och kanske sammanfatta
det hela och möjligtvis också koppla till nutid och se vad vi kan dra för lärdomar av de
här sakerna. Sten Henriksson, vid min sida här, expertkommentator och försenad tågre-
senär, är nu redo att sätta den skandinaviska skolan i systemutveckling i sitt sammanhang
och det passar egentligen ganska bra för han kommer dra trådarna fram till UTOPIA-
projektet. Så varsågod, Sten.

Sten Henriksson: Tack. Ja, jag är nu pensionerad lektor i datavetenskap i Lund och bör-
jade med datorer nån gång på 50-talet. Jag är också intresserad av samspelet teknik och
samhälle och det är det som har drivit mig in på det här området. Min avsikt här var att
ge den mera allmänna bakgrunden till hur folk som sysslade med datorer på olika sätt
engagerade sig i samhällsfrågor. Och min första kommentar här, jag antar att det är nåt
som redan har gjorts, det är nu 40 år sen 1968 och -68 är ju ett symbolladdat år. Och här
talar vi om datorhistoria i olika former och ska vi då gå in på såna saker? Jo, det är ju att
teknik växer alltid fram i samhälleliga sammanhang, den är aldrig isolerad. Också en sån
sak som hela vårt sätt att använda datorer nu. Ja, hur utformades det? Jo, i hög grad i en,
ska vi säga, alternativ kultur i Kalifornien finns mycket av rötterna till det här. Det går
alltså inte bara att säga, ”det här är teknik för sig”, utan själva formerna för detta utveck-
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las. Och samspelet mellan teknik och samhälle blir ju väldigt tydligt i det här fallet. Vad
som hände 1968? Ja, det var en massa saker som i efterhand kan ses som rätt ointressanta
och misslyckade på olika sätt. Men vad som hände på universiteten var en sak som man
egendomligt nog inte hade gjort tidigare, man kopplade samman sin yrkesverksamhet, sitt
kunnande med en samhällssyn. Och det hade en oerhört explosiv kraft. När till exempel
psykologer eller medicinare började reflektera över hur deras kunskaper användes, så
uppstod det naturligtvis upprörda debatter. De gick ofta i radikal riktning. Det var andra
som gick på liknande sätt. Det fanns en och annan tekniker som gjorde det också, men
det var framförallt inom samhällsvetenskaper som det här hände. Och idéerna till det
här? Ja, att man kunde göra på det här sättet? Ja, i USA fanns ju en företeelse som mer än
andra fick folk att engagera sig, folk inom datorbranschen. Och det var Vietnamkriget.
Vietnamkriget var avgörande för de flesta av oss också som en allmän bakgrund, och en
träning i ett antal olika saker, analyser och sätt att agera. Men i USA organiserade sig fak-
tiskt programmerare och liknande, Computer People for Peace,52 hette det, som gav ut
ett ”newsletter” och så vidare. Vi läste det, skaffade kontakter på det här området, och
det var ett sätt att koppla ihop en sorts samhällssyn och vår yrkesverksamhet, för den var
naturligtvis också präglad av vad som hände i världen. Datorer är ju kalla krigets barn i
väldigt hög grad. Nästan all forskning var finansierad av militären. Det gick inte att bortse
från. Vi var tvungna att se sånt i ögonen. Sen fanns det andra grejer som också påverkade
den här kopplingen mellan samhälle och vår verksamhet med datorer. Det var ingen tek-
nikfientlighet, tvärtom. Vi var ju stora datorentusiaster. De flesta av oss var djupt engage-
rade och talade för datorer i massor av sammanhang. Men att överhuvudtaget ha någon
sorts kritiska reflektioner var relativt nytt då. Nåt vi började med då, om jag kan säga nåt
om min egen verksamhet i Lund, det var att vi tittade på den här svenska datorutveck-
lingen som ju kom till, som startade oerhört storartat. Här kom von Neumann53 över och
tittade på BESK54 och sa: ”Det är en fantastiskt fin maskin och väldigt elegant.” Här
fanns mycket av det, och där gick vi i Lund och såg bara hur IBM-maskinerna över-
svämmade landet, och med det också sätt att tänka med programvaror och så vidare, som
på många sätt var färgande, så det var ett element i reflektionen kring detta. Ett annat var,
återigen amerikanskinspirerat, personlig integritet och sånt. Och det var ju Statistiska
centralbyrån som glatt sålde allt vad de fick tag på, men förklarade att det var hemligt att
veta vem de sålde till. Det ledde till en del rätt upprörda känslor kring dataintegritetsfrå-
gor. Vi var emot det kommersiella där. Det blev, kan man väl säga, en sorts snedtänd-
ning. Det visade sig sen att de som verkligen tog upp det, det var inte våra meningsfrän-
der, utan det var de konservativa som sa: ”Ja, det är Storebror staten som ska blanda sig i
och föra statistik över det ena och det andra. Det är mycket bättre att marknaden sköter
sånt.” Alltså, det blev inte vår grej. Det tredje var den allmänna demokratin, maktaspek-
terna. Och vårt grundresonemang var ungefär så här: Datorer är instrument för styrning.
Det finns olika riktningar på styrning. Det finns en styrning uppifrån och ner, fullt legitim
i alla organiserade sammanhang, man behöver nån typ av ledning och så vidare. Datorer
används på ett helt legitimt sätt för att styra uppifrån och ner. Datorer används för att
styra i sidled. Ja, det kallar man ju inte styrning, det kallar man kommunikation. Javisst,
det är ju helt okej. Men var finns forskning och utveckling för att styra nerifrån och upp?

52 Computer People for Peace, radikal grupp vid 1960-talets slut och 1970-talets början som även gick
under namnet Computer Professionals for Peace.
53 John von Neumann, 1903–1957, ungersk-amerikansk matematiker. Neumann studerade i Budapest och
Zürich, blev 1927 docent i Berlin och 1933 professor vid IAS vid Princeton University. Neumann utarbe-
tade 1945 principerna för datorns konstruktion, den s.k. von Neumann-arkitekturen, som ännu mer än 50
år senare är den dominerande.
54 BESK, förkortning för binär elektronisk sekvens-kalkylator, Sveriges första elektroniska dator. Konstruk-
tionen av BESK skedde vid statliga Matematikmaskinnämnden (MMN). BESK togs i drift i december 1953
och invigdes i januari 1954.



29

Kontroll nerifrån och upp, sådant som är centralt i ett demokratiskt samhälle. Där fanns
så att säga samma typ av resonemang, ”man borde ha en annan typ av tillämpningar än
de som var gängse”, och här fick vi medhåll. Jag minns särskilt hur Kerstin Anér,55 en
folkpartistisk riksdagskvinna, var djupt tagen av det här sättet att resonera. Ja, ja. Vi skrev
lite om det här. Jag skrev först en uppsats om den svenska datorhistorien i anslutning till
en översättning av Peter Naurs bok Datamaskinerna och samhället.56 Jag agerade också par-
tipolitiskt. Jag skrev till 1969 års socialdemokratiska partikonferens en motion där jag
krävde en aktiv datapolitik från socialdemokraterna, som gällde vår dataindustri och ett
antal andra grejer. Och den mottogs ganska positivt och det ledde så småningom till den
här utredningen med [Gösta] Fagerberg,57 och senare aktivitet på det området. Och i
Lund bildade vi också bland studerande nåt som hette Den kritiska gruppen för informa-
tionsbehandling. Ja, det här med en kritisk grupp. Det var, man kan säga, den här Frank-
furtskolan, deras hållning. Det var ingen politisk aktivistgrupp, utan en kritisk granskning.
Och den ledde så småningom också fram till en skrift som kom 1970, där vi var fyra
stycken som skrev. Den hette, mycket tidstypiskt sett, Datorer och politik,58 och det är ju en
generisk titel, ”X och politik”, hette många böcker på den tiden, och där tog vi upp och
granskade ett antal såna här företeelser. Men vi kom alltså inte vidare. Vi kunde vara ana-
lytiska, vi kunde kritisera, men vi hade inget aktivt att sätta in. Det aktiva att sätta in kom
ju sen genom att det kom en man och pratade om SIMULA, han gjorde sina missionsre-
sor för SIMULA rätt mycket, nämligen Kristen Nygaard, och i sammanhanget så pratade
han naturligtvis också om sina andra projekt, och han lyckades göra det tydligt att det här
programspråket i själva verket nästan var en integrerad del av demokratisträvandena, och
det är fascinerande. Och det här var alltså den bakgrund som fanns innan. Det som sen
kom, det aktiva, det att faktiskt på ett allvarligt sätt förena utveckling och analys och göra
detta till en samhällsinsats där man tydligt tog ställning för de svagare grupperna i det här
sammanhanget, det var ju naturligtvis UTOPIA-projektet. Ja, först kom DEMOS som
var en början där man, så att säga, tränade in sig på den norska modellen. Det originella
är ju sen med UTOPIA, med den direkta aktionsforskningen, att man skapade nya grejer.
Det finns nog ett stort element av tur i det också, tur är ju ofta tecken på extrem skicklig-
het, att samtidigt pågick en teknisk utveckling som möjliggjorde ett antal av de saker som
vi hade önskat, men som var väldigt svårt att tänka sig i hålkortssammanhangen, blev
möjliga genom allt det som kom ut. Xerox PARC59 och inte bara de. Redan innan fanns
UNIX-datorerna och DEC-systemen, och det är detta som Yngve nu ska gå in på. Jag vill
bara säga att jag har inte sett nåt liknande exempel på en sån verksamhet inom det här
området som UTOPIA. På slutet här kommer vi väl in på hur det här lever vidare. Finns
de här idéerna? Ja, det finns ju rentav konferenser i den här traditionen, men jag har inte
sett nåt av den kalibern som UTOPIA, därför att det var banbrytande i sin blandning av
aktivister och tekniskt kunnande och en aktionsforskning på teknikområde som jag fort-
farande finner uppseendeväckande och värd fördjupade studier ytterligare. Ja, där stannar
jag.

55 Kerstin Anér, 1920–1991, fil.dr och författare samt folkpartistisk riksdagsledamot 1969–1985. Hon skrev
bl.a. den uppmärksammade debattboken Datamakt som publicerades 1975.
56 Peter Naur, Datamaskinerna och samhället (1967), med tillägg om svenska förhållanden av Sten Henriksson,
sv. övers. (Lund, 1969).
57 Gösta Fagerberg, socialdemokratisk politiker. Fagerberg var bl.a. kommunalråd i Solna kommun 1983–
1988.
58 Jan Annerstedt, Lars Forssberg, Sten Henriksson & Kenneth Nilsson, Datorer och politik: Studier i en ny
tekniks politiska effekter på det svenska samhället (Lund, 1970).
59 Xerox PARC, forsknings- och utvecklingsföretag i Palo Alto, Kalifornien, som inrättades 1970. En
mängd datorrelaterade uppfinningar har sitt ursprung i Xerox PARC, däribland laserskrivaren, det grafiska
användargränssnittet med fönster och ikoner, Ethernet, programspråket Smalltalk, textredigeraren
WYSIWYG etc.
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Per Lundin: Tack ska du ha, Sten, för detta engagerande och tankeväckande inlägg. Du
underströk en sak som vi teknikhistorier aldrig försummar att framhålla, att teknik och
politik alltid är sammanvävt, att teknik och samhälle är sammanvävt, att de två storheter-
na, så att säga, inte kan skiljas åt, och det är ju extremt tydligt i just det här fallet när det
gäller den skandinaviska skolan i systemutveckling. Som du också påpekade så skedde det
en mängd tekniska förändringar i en oerhört snabb takt under den här tiden. Kapaciteten
ökade från år till år, minnena förändrades, datorerna blev mindre och så vidare. Tekniken
skapade nya förutsättningar och jag tänkte att Yngve ska få säga någonting om det. Det
blir kanske också ett sätt för dig att presentera hur du kom in på det här för du var ändå
vid KTH. Minidatorerna började komma, programspråken utvecklades och så vidare.
Yngve.

Yngve Sundblad:60 Tack. Ja, jag kan ju inte låta bli att också utgå från Kristen Nygaard.
Tack, Sten för introduktionen. Vi har parallella erfarenheter. Kristen var hos oss första
gången av alla år 1968 och berättade om SIMULA och han berättade om det på ett sånt
sätt att det blev vårt modersmål för programmering. Hela min generation, skulle jag vilja
säga, av dataloger i Skandinavien, har det som sitt modersmål. Det är antagligen så fortfa-
rande att skulle jag skriva ett datorprogram snabbt för nånting, relativt enkelt, skulle jag
göra det snabbast i SIMULA. Men nu är det väl lite av latin, alltså, det som mycket av det
bra i de moderna programspråken bygger på. -68 är också ett märkesår i ytterligare ett
avseende, som inte Sten nämnde, och det är att 1968, i San Fransisco, demonstrerade
Douglas Engelbart61 från SRI, Stanford Research Institute,62 i stort sett allt det vi har
framför oss idag, alltså datorn som kunskapsverktyg med fönster, med mus, med allt det
här som vi har. Sen har naturligtvis teknikutvecklingen gjort det lite billigare än de kanske
50 miljoner dollar det kostade för dem att utveckla ”augment-miljön”, avsedd att utvidga
vår förmåga att hantera information. Och dessutom var det inte bärbart, utan man fick
ha en radiolänk till, ja, där utrustningen stod, fem svenska mil därifrån. San Fransisco är,
som Sten var inne på, intressant också i min utveckling. Jag var i Golden Gate Park 1965
och såg den gryende hippierörelsen, men framförallt såg jag det här att man kunde ifråga-
sätta etablerade sanningar. Och det är det som också ligger bakom den här rörelsen
”computers for the people” och så vidare, att de faktiskt började fundera över om man
kunde bedriva datorutveckling på ett alternativt sätt mot vad de stora drakarna på östkus-
ten gjorde. Det är en efterhandskonstruktion för mig, lite grann. För mig var det fram-
förallt det politiska engagemanget kring Vietnam och så som var det viktiga under de
åren och under stora delar av 70-talet också. Att kombinera de insikterna med min yrkes-
verksamhet gjorde jag väl egentligen först med UTOPIA-projektet från 1980. Men det
som hade hänt under mellantiden var att datorutvecklingen hade tagit fram den första
persondatorn 1975, de grafiska arbetsstationerna på Xerox PARC från -72 och framåt,
alltså det nya sättet att jobba med att man pekar och klickar och flyttar grejer på skärmen.

60 Yngve Sundblad, f. 1943, civ.ing. F, KTH, och tekn.lic. i numerisk analys 1970. Sundblad anställdes vid
Institutionen för numerisk analys vid KTH 1967 och han blev lektor i numerisk analys och datalogi 1977.
Sundblad var även prefekt för institutionen 1977–1983. Sundblad ansvarade för etableringen av datatek-
nikprogrammet vid KTH 1983–1988 samt för driften och utvecklingen av Internet vid SUNET 1988–
1993. Han var professor i användarrelaterad IT vid Grafiska institutet vid SU 1994. Vidare förestod han
kompetenscentret CID (Centrum för användarorienterad IT-design) 1994–1999 och är sedan 1999 profes-
sor i datalogi, särskilt människa-datorinteraktion vid KTH.
61 Douglas C. Engelbart, f. 1925, forskare vid Stanford Research Institute (SRI). Engelbart grundade och
ledde SRI:s forskningsinstitut Augmentation Research Center (ARC), vilket gjorde pionjärartade insatser
inom människa-datorinteraktion framförallt under 1960-talet. Han är mest känd för att ha uppfunnit da-
tormusen.
62 Stanford Research Institute (SRI), tvärvetenskapligt forskningsinstitut grundat 1946 och som urspungli-
gen var kopplat till Stanford University. Institutet går sedan 1977 under namnet SRI International. SRI
bedrev en pionjärverksamhet inom bl.a. människa-datorinteraktion och artificiell intelligens.
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Och det såg jag första gången kring -79, -80, och insåg att det här är framtidens sätt att
jobba, det är jättedyrt än så länge, men det kommer att bli sättet att jobba, och sen kom
det med Macintoshen -84 på allvar. Så det var en förutsättning för UTOPIA-projektet.
Grafikerna hade ju varit med om en jättestor teknikomställning bara tio år tidigare, från
blysättning till fotosats. Och jag tycker inte om din beskrivning av att de skulle vara tek-
nikrädda. Det är ju bland det mest tekniska jobb som finns, det är bara att det ska göras
under anständiga former. Och sen kom insikten, då när man började se ny teknik först på
utställningar, först som videofilmer snarare än fungerande datorverktyg, att i nästa om-
gång så kommer vi kunna ha allt materialet direkt på skärmen och jobba med det på det
viset, och då gäller det också att göra det under anständiga former. Så det var det egentli-
gen UTOPIA handlade om, delvis. En annan märkesperson i mitt liv, om jag får säga det,
det är ju Pelle. För vi tillhörde en institution som var gemensam från -67 till -77, ett väl-
digt olyckligt äktenskap mellan en ADB-institution och en numerisk analys-institution
med rätt olika traditioner. Men vi satt i institutionsstyrelsen tillsammans, kommer jag
ihåg, och det var första gången vi pratade med varandra. Jag tror det var -75, och då insåg
vi att vi dels hade rätt mycket gemensamma värderingar, och dels att det vore kanske
intressant att hitta nåt att jobba tillsammans med. Sen kom Pelle tillbaka några år senare
och sa att han hade det här projektet med grafikerna på Svenska Dagbladet och att det
behövdes folk med vad han kallade teknikfantasi, som kunde inse hur man skulle kunna
använda den nya tekniken för att utforma bra verktyg i det sammanhanget. Jag vet att vi
sågs av en tillfällighet på Linnégatan en gång, bara råkade mötas där typ -78, -79. Det var
första gången vi pratade om att vi kanske skulle försöka realisera det i form av det här
projektet. Så teknikutvecklingen spelade oss i händerna, verkligen, både när det gällde
programvaruutvecklingsverktyg, och hårdvaruutvecklingen med möjligheten att visa hög-
upplösande grafik på skärmen till ett rimligt pris och sånt som slog igenom på -80-talet.

Per Lundin: Tack Yngve. Du sprang ihop med Pelle Ehn på Linnégatan och jag undrar,
Pelle, hade du gått och grunnat på en fortsättning på DEMOS-projektet? Det pågick ju
fortfarande och fokuserade just på grafikerna vid Svenska Dagbladet. Vad var det som
gav upphov till de här tankarna?

Pelle Ehn: Jag tror att jag kan svara på det både akademiskt och politiskt. Om jag kort
ska svara på det akademiskt skulle man kunna säga att DEMOS-projektet i allt väsentligt
förstås var en vidareföring av Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund och Nygaardarvet.
Teoretiskt så fanns det en bok som spelade väldigt stor roll i just sättet som vi såg på
teknik och arbete, och det var Harry Bravermans bok om teknikutveckling och mono-
polkapital,63 och den sa nämligen så här … Den hade ett väldigt dystert budskap. När
datorerna kommer in så blir jobben bara sämre och sämre, och de som inte får de dåliga
jobben blir arbetslösa. Men den argumenterade ganska bra för det här. Och den argu-
menterade mot en tes som forskare av Lennarts generation hade varit mer förtrogna
med, nämligen Blauners U-kurva64 som sade att ju mer automation det blir desto sämre
blir det, till en viss punkt. Och sen, med datorerna vänder det och så blir det bättre och
bättre. Så vi kan bara vänta … Och det var i väldigt hög grad den syn som fackförenings-
rörelsen hade tagit till sig, ”väntar vi bara tillräckligt länge så kommer det bli bra alltiho-
pa”. Nu hårdrar jag. Den första synen med ett projekt som DEMOS så försökte man att
motarbeta den här diskvalificeringen, det var strategin, säga ”stopp”, och se om man inte

63 Harry Braverman, Arbete och monopolkapital: Arbetets degradering i det tjugonde århundradet (1974), sv. övers.
(Stockholm, 1977).
64 Robert Blauner, f. 1929, amerikansk författare och sociolog som i boken Alienation and Freedom: The Facto-
ry Worker and His Industry (Chicago, 1964) presenterade den ovan anförda tesen om den inverterade U-
kurvan.
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kan, på arbetsplatsen, hindra, dämma upp för det här. Den andra tesen, om man nu hade
den här Blaunerska tesen, eller den här Bravermanska tesen om att jobben bara blir säm-
re och sämre, så kunde man fråga: kunde man tänka så utopiskt, kunde man vara så djärv
att man påstod, ”jamen, det går faktiskt att bryta den här kurvan”. Det går att utveckla
teknik, sånt som Yngve och andra hade sett på andra sidan det stora sundet. Kanske
kunde man tänka sig att istället för att det här var en slags automatik att det blev så här,
att man aktivt kunde gå in och utveckla teknik som ledde både till bättre jobb och till mer
innehållsrika jobb och kunde man göra det i demokratiska former. Så akademiskt kan
man säga att UTOPIA-projektet var ett försök att gå vidare från det som hände i projekt
som DEMOS, nämligen när de försökte hitta arbetsformer lokalt för att hantera tekniken
när den kom på arbetsplatsen, med lagar, avtal, fackliga utredningsgrupper och så vidare.
UTOPIA-projektet sa istället: ”Ja, men tänk om man går in i produktionens hemliga
verkstad, alltså i teknikproduktionens hemliga verkstad, och deltar i utvecklingen av tek-
niken?” Det var idén där, ”och gör det utifrån värden och värderingar som normalt inte
ligger där”, som vi såg det i alla fall, nämligen att det som ska komma ut av det hela är
kvalificerat yrkesarbete och det ska kunna stödja goda arbetsformer. Det var alltså utma-
ningen och som var väldigt annorlunda än den första utmaningen i DEMOS-projektet
och det norska projektet, och de danska, som mer handlade om: ”Hur skapar vi lokal
aktivitet för att dämma upp och hitta våra alternativ?” Här handlade det om: Kunde man
faktiskt utveckla tekniken till nånting annat?

Per Lundin: Spännande. Det finns ju en annan sak som verkar skilja DEMOS-projektet
från UTOPIA-projektet, eller UTOPIA-projektet från DEMOS-projektet, och det är att
det var ett mycket mer uttalat nordiskt projekt. Hur kom det sig? Var det någonting som
var med från början?

Pelle Ehn: Vill du ta det? Ok.

Björn Burell: Jag tror att det hade att göra med att man visste inom grafikerkåren att det
var en väldigt stark internationell utveckling. Det såg ju ungefär likadant ut i alla länder, i
Europa eller i USA. Det kom ju mycket från USA. Sen hade vi sen tidigare ett väldigt
intimt samarbete med de andra nordiska grafiska fackförbunden. Det var nån som sa här
att det var de danska och svenska, men det var också det norska förbundet som var en-
gagerat. Att det finska inte var så engagerat tror jag kanske berodde på språket. Annars
var de faktiskt väldigt avancerade när det gällde datatekniken. Men det fanns alltså en
stark tro på det här och man sa omedelbart ja till det här, man kan nästan säga man slöt
det till sina armar, och det bildades sen en rad grupper, vi kanske kan diskutera här hur
det gick till och så vidare. Men det var alltså väldigt positivt och egentligen en fortsätt-
ning av ett samarbete som redan fanns. Man satsade till och med pengar i projektet direkt
ifrån den fackliga sidan! Jag har inga siffror nu, men det fanns där.

Per Lundin: Det här samarbetet som sedan tidigare fanns mellan grafikerfacken i de
nordiska länderna, vad rörde det för frågor? Var det också teknikrelaterade frågor?

Björn Burell: Nja, det rörde naturligtvis fackliga erfarenheter, lagar och avtal och sam-
hällsutveckling och hur det såg ut. Man studerade varann och försökte ta mönster och
sånt, men vi pratade också väldigt mycket teknik, faktiskt. Det gjorde vi. Både före, under
och efter projekten, så det var nog ganska naturligt och självklart. Norrmännen hade på
en del punkter, och det är inte så konstigt kanske, kommit rätt långt när det gäller arbets-
organisation, så det var en stor, vill jag påstå, samstämmighet. ”Det här ska vi satsa på.
Det är bra.”
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Pelle Ehn: Du får rätta mig om jag har fel, men när vi startade UTOPIA-projektet, och
det här minns Yngve säkert väldigt väl, tänkte vi att vi skulle jobba på kontorssidan. Det
var det naturliga med den typ av arbetsstationer som hade vuxit fram …

Yngve Sundblad: Från Xerox …

Pelle Ehn: Xerox PARC-miljön …

Yngve Sundblad: Javisst.

Pelle Ehn: … kunde man säga. Så vi vände oss till Ericsson och hade seminarium med
dem och sade: ”Vore inte det här nånting för Ericsson och satsa på? Framtidens kontor
med grafiska bildskärmar och nätverk så att folk jobbar ihop.” Men de var totalt ointres-
serade. Vi hade möte och vi presenterade. För de hade ett system som skulle lanseras
inom tre månader. Det var nåt sånt här gammalt 80-teckensystem som aldrig blev någon
succé överhuvudtaget, men vi var väldigt inställda på att komma vidare med idéer. Nu
hade vi jobbat med grafiska branschen och nu verkade det som att kontoren var det näs-
ta, det var där som det hände mest, men Ericsson ville inte vara med. Och samtidigt lyfte
Grafiska Fackförbundet frågan från förbundet till Nordisk Grafisk Union. Och det blev
en fantastisk uppslutning: ”Ja, det här vill vi göra.” Och därmed blev det bestämt och så
gick det till Arbetslivscentrums styrelse och dåvarande ordföranden för Metall, som ock-
så satt i vår styrelse. Han tyckte inte det här var nåt bra projekt. Det här att man kunde
påverka teknik på det sättet. Så han röstade emot det i första omgången och så fick vi
upp det till en styrelse till och då gick det igenom. Men det kanske var lika mycket för att
det var ett grafiskt projekt.

Per Lundin: Yngve, vill du tillägga nånting?

Yngve Sundblad: Jo, svagt kommer jag ihåg det här med kontor och Ericsson, men
betydligt livligare i mitt minne var ett möte med Ericssons ledande utvecklare och strate-
ger på en kursgård hösten 1983 dit flera av landets ledande datalogiforskare var inbjudna
för att ge råd om vad de skulle utveckla härnäst. Alla vi forskare talade om de grafiska
arbetsstationerna som i persondatorform skulle revolutionera datoranvändningen, Macin-
toshen kom i februari året efter, men Ericssonfolket kom tillbaka och meddelade oss att
de tänkte utveckla en mer ergonomisk ”traditionell” PC. Tala om missat tillfälle! Tillbaka
till starten av UTOPIA. Det var så uppenbart att entusiasmen fanns kring det grafiska.
Det var ju så uppenbart att de grafiska arbetsstationerna, den häftiga tekniken vi hade sett
i USA, gav spännade nya möjligheter och att det var här var ett ställe där den verkligen
skulle kunna användas kreativt. Men sen när det gällde finansiering, det kan vi i och för
sig gå in på sen också. Vi hade ju jättesvårt, särskilt vi, ni kunde få pengar direkt från Ar-
betslivscentrum, men vi fick liksom skrapa ihop. Jag var prefekt, som nån påpekade, så
därför hade jag tillgång till en liten kassa för institutionens framtidsideér för att börja göra
det här. Det fanns inga andra pengar. Vi försökte hos Arbetsmiljöfonden och fick nej
därför att arbetsgivarna röstade nej. Vi försökte hos STU,65 föregångaren till Vinnova,
och där var handläggarna närmast arroganta mot oss. Men sen var det en kille där som,
jag måste säga det hedrade honom, insåg att det här kunde vara ett teknikupphandlings-
projekt. Så det blev ett teknikupphandlingsprojekt på Aftonbladet med Björn [Burell]
som projektledare i sammanhanget. Kommer du ihåg det?

65 Styrelsen för teknisk utveckling (STU), statlig myndighet som 1968 ersatte Tekniska forskningsrådet.
STU hade till uppgift att samordna det statliga stödet till teknisk och industriell forskning och utveckling.
STU gick 1991 upp i NUTEK. Delar av NUTEK:s verksamhet fördes 2001 över till den nybildade myn-
digheten Vinnova.
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Björn Burell: Ja. Inpass. Var det inte Ulf Eklund?

Yngve Sundblad: Jo, det var Ulf Eklund. Just Ulf Eklund på STU. Mycket framsynt
person.

Björn Burell: Mycket framsynt.

Yngve Sundblad: Förståndig person, i det sammanhanget. Ja, överhuvudtaget, på nåt
sätt. Lite lustig framtoning, men han är verkligen duktig på att förstå sånt här. Så det var
faktiskt därför vi överhuvudtaget kunde göra nånting betalt i det här projektet från Tek-
nis66 sida. Danskarna hade det lite lättare, tror jag, att få fram pengar från andra fonder.

Per Lundin: Per Erik Boivie vill säga någonting.

Per Erik Boivie: Jag kan inte låta bli att kommentera det som Pelle tog upp. Och det är
en föreställning att Ericsson skulle nappa på det här, och jag känner mig ibland som en
mobbare av Ericsson, men det är intressant att höra att det finns ungefär samma upple-
velser av företaget på andra håll. Man tror att ett svenskt företag, stort företag, väl ska
vara positivt och driva såna här frågor. Och i den här bildskärmsfrågan, som jag har hållit
på med, om vi tittar bortåt mitten av 80-talet när vi vände oss till Ericsson. ”Vill inte ni
vara med att driva fram då?” Vi hade ställt krav på ergonomi och så vidare. Och då sa
man ju nej. Direkt. Man sade: ”Vi ska konkurrera på en världsmarknad och där ställer de
ju inte krav som ni gör här.” Det var Ericsson Information Systems.67 De lade ned några
år efteråt, och det blev Nokia och japanska företag istället. Det finns nåt motsvarande på
mobiltelefonin. Exempel då man missade att ligga i frontlinjen. Trist är det, men det är
ett exempel som tydligen återkommer i olika sammanhang.

Per Lundin: Tack ska du ha, Per Erik. Jag tänkte, Björn, du skulle kunna få säga någon-
ting om … Du blev ju projektledare för det här teknikupphandlingsprojektet.

Björn Burell: Ja.

Per Lundin: Skulle du kunna berätta om det?

Björn Burell: Ja, det är nog mycket det. Nej, vi fick till slut pengar faktiskt, från
NUTEK,68 och kunde få igång det här projektet på Aftonbladet. Och då gällde det att
försöka utveckla en arbetsstation för bildbehandling, bildbehandlingssystem. Och som
jag minns det var det ganska knöligt, och det kan ha varit anslagsfrågorna som inverkade
där. Dessutom att journalisterna inte riktigt ville vara med. Hur egoistiska och duktiga vi
än var på grafiska sidan så visste vi ju att det här ändå är en samarbetsform. Det måste
finnas med en partner till till slutprodukten, och de ville inte riktigt vara med. Jag tror
aldrig de kom med i projektet på allvar nere på Aftonbladet. Och Björn Sporsén, som
sitter här, kan vittna om det sen. Du kanske ska säga nånting, tycker jag, om hur det fun-
gerade, för det tror jag är väldigt intressant. Men slutsatsen var i alla fall att vi inte kunde
få med dem i samarbetet hur bra än projektet var anlagt.

66 Eg. Kungl. Tekniska högskolan (KTH).
67 Ericsson Information Systems (EIS), affärsområde för datorer inom Ericsson-koncernen. EIS bedrev
omfattande verksamhet under 1980-talet, men framgångarna uteblev och området avvecklades 1988.
68 NUTEK, förkortning för Verket för näringslivsutveckling, myndighet som bildades 1991 genom sam-
manslagning av Statens energiverk, Statens industriverk och Styrelsen för teknisk utveckling (STU). Sedan
dess har delar av NUTEK:s verksamhet överförts till Energimyndigheten, Institutet för tillväxtpolitiska
studier och Vinnova.
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Per Lundin: Då släpper vi in Björn Sporsén, grafiker på Aftonbladet.

Björn Sporsén:69 Ja, jag arbetade på Aftonbladet då som reprofotograf. Så blev jag till-
frågad av facket, eftersom den här arbetsstationen, TIPS, skulle hamna på Aftonbladet,
om jag ville vara med i det här projektet och arbeta med bildbehandlingen. Och vi var väl
bara grafiker som var med i det här projektet på arbetet och det kanske var synd. Vi kan-
ske skulle ha haft med några journalister också, så kanske de fått en annan syn på oss, på
vad vi gjorde överhuvudtaget och på vad det handlade om. För det här var ju ett otroligt
avancerat system på den tiden. Det var ju en händelse som man måste vara med om för
att begripa, vad det var det här med digital bildbehandling och inskanning av bilder. Och
vi såg direkt fördelen med allting i det här systemet, bildbehandlingssystemet allra helst.
Och vi använde det i tidningen också. Och även samarbete med Hasselblad som skickade
bilder. Och våra fotografer kunde skicka in bilder till oss, till systemet. Vi höll på i några
år och det fungerade bra. Men sen, helt plötsligt, så lades det ned. Och vi fick aldrig nåt
begrepp om varför, om det var pengar som fattades, för vi visste ju att vår tekniska direk-
tör var intresserad. Tekniska avdelningen var ju intresserad. Men just journalistsidan, som
inte hade fått vara med, ja, eftersom de inte visste vad det handlade om så sade de nej till
ett samarbete. Det måste ju varit så. Ja, sen så försvann det här systemet, TIPS, från Af-
tonbladet och då fick man ju gå tillbaka tio år i tiden igen. Och det var ju lite tråkigt. Sen
så tog det en sju år innan nästa likvärdiga system kom. Och då jobbade man ju på samma
sätt som i TIPS och man började fundera på vad det var som hände egentligen. Varför
vidareutvecklades inte det där och fortsatte? Jag har slutat nu på nyår, på Aftonbladet,
och jag har jobbat i alla bildsystem, men i grunden så har det ju varit samma som TIPS,
konstigt nog. Så det tycker jag är synd, att de inte tog tillvara på de möjligheterna. Tack.

Per Lundin: Tack, Björn. Du undrade varför det här systemet lades ned och det kanske
några i panelen kan svara på. Vi har Yngve, Pelle och Björn. Yngve.

Yngve Sundblad: Ja, det du använde där, liknar ju det som idag heter Photoshop. Tänk
på det, ni som tycker att Photoshop är så självklart. Det är fantastiska idéer som utveck-
lades med vår metodik på Adobe i början av 90-talet, när man lät reprofotografer åka ut
och systemutvecklare jobba tillsammans i ett riktigt bra verktyg, som kan vara ett av de
bästa som finns på datorer idag. Men vi uppfann rätt mycket av det redan då, och jag
kommer fortfarande ihåg hur Staffan [Romberger]70 uppfann dubbelspetspenseln, hur
han lånade färg från ett ställe och satte på ett annat, ”så här ser det ut”. Det var en väldigt
häftig period för oss också, rent kreativt. Att det inte blev nåt hade väl flera orsaker. Dels
så var det ju ett i tiden begränsat teknikupphandlingsprojekt, det här stödet från NUTEK
då. Men sen gick det inte heller att koppla ihop med andra system på allvar på Aftonbla-
det. I och för sig hade ni textbehandlingssystemet ATEX, tror jag, som delvis var kopp-
lat, men det var ju meningen att TIPS skulle utveckla ett sidombrytningssystem som skul-
le höra ihop med det här och det blev aldrig av. Där ljuger de på filmen, skulle jag vilja
påstå. Det är en ren ”mock-up” som finns där. Det blev aldrig nånting av det systemet.
Tyvärr. Så det var väl de viktigaste orsakerna till att man övergav det. Det kanske fanns
fler, men vi gjorde en ganska omfattande studie kring hur det här användes, bland annat
av dig, Björn, då, på Aftonbladet. Det finns en ordentlig rapport som jag fortfarande
tycker är riktigt bra. Ett helt år var det ett antal av våra forskare på KTH med stöd av en
från Århus som ägnade sig åt att titta på hur det här fungerade på Aftonbladet.

69 Björn Sporsén, f. 1943, grafiker vid Aftonbladet.
70 Staffan Romberger, f. 1946, lärare och forskare vid NADA, KTH.



36

Björn Burell: Nej, det är nog riktigt att det slutade på det sättet och det som vi tar för
självklart idag … Vi kan sitta vid en ganska vanlig persondator för en 10 000 och ha en
flat och fin skärm framför oss, och ta in bilder och jobba med det och se på skärmen,
representationen av resultat, som vi sen kanske skriver ut. Men då var det en utopi fak-
tiskt. Det fanns skärmar i USA för det här, som sades, vi såg dem redan -73, -74, och då
kostade de en halv miljon. Och då klarade vi av bara lite annonsgrejer och sånt, men inte
bilder. Det är naturligtvis en väldigt stor skillnad på att behandla lite texter och på dessa
oerhörda bildmängder i fyrfärg. Det var det som stoppade det hela, och då fanns inte de
här föreningarna och bryggorna och persondatorn hade inte slagit igenom. Jag tror det
här väl i grafiska branschen inte blev löst förrän cirka -95, då man kunde förena text och
bild obehindrat. Och än idag så sitter man och behandlar bilderna separat för att inte
belasta systemen, och jobbar med lågupplösta bilder i ombrytningssystemet. Min son
jobbar på DN med det här, så jag tror jag har ganska bra insyn i hur det gick sen. Men jag
tror att det vore kul här om kanske Pelle, som var väldigt drivande i projektet, kan säga
lite grann om hur de här grupperna arbetade ute på arbetsplatserna i kontakterna. För där
åstadkoms väldigt mycket som jag tycker är det bestående resultatet.

Pelle Ehn: Ja, det vill jag gärna komma tillbaka till. Men om jag först får kommentera
varför det inte gick bättre eller varför tog det slut. Ja, det vet jag förstås inte, men jag kan
ändå peka på några saker. Det här var ett komplext projekt med en forskargrupp bestå-
ende av grafiker och forskare av olika typ: dataloger, arbetslivsforskare, arbetsmiljövetare,
sociologer, historiker, en teknikhistoriker, Lars Ekdahl,71 och så vidare, dels tvärdisci-
plinärt och dels många olika grupper. Bland grafiker så var det både repro och ombryt-
ning, framförallt de två områdena. Och där det fanns grupper som jobbade ute på ar-
betsplatser där vi testade hela. Och sen hade vi ett labb, det ska jag komma tillbaka till
sen. Men det var komplext. En del av arbetet försiggick här i Stockholm, en del i Århus,
inte minst i Århus i nära samarbete med Jyllands-Posten och typograferna där. I Norge
mindre ute på arbetsplatserna, men med några väldigt centrala personer som var med i
det. Och så småningom kan vi diskutera hur vi kom fram till en specifikation här i de här
grupperna. Men det kom fram, och det här kunde ju inte realiseras utan tekniksamarbete,
och det är därför som till exempel ett företag som Ericsson skulle varit intressant, men
nu hade vi valt grafiska och vände oss inte till Ericsson en gång till, utan det här företaget
som nämns i filmen, Teragon, var en av parterna och faktiskt ett företag som hette Typ-
lan, ett finskt företag som senare blev en del av Nokia. Så det fanns ett Nokiasamarbete.
Det fanns parter som kunde vara med och förverkliga det här. Och Typlan, eller Tera-
gon, blev så småningom … Liber Systems är också inne i en period. Men det som hände
var att vi gjorde avtal med de här teknikproducenterna om hur specifikationen skulle
kunna implementeras och den tekniska lösningen kring det kan vi komma tillbaka till för
den är en del i problematiken. Men det skulle ju investeras massor. I ett forskningsprojekt
investerade vi några miljoner, som var mycket pengar då. Men för att utveckla ett system
som kan komma på marknaden … I det här fallet tror jag det lades ner över 30 miljoner,
om jag minns siffrorna rätt, och man nådde till bildbehandlingen, men inte helt fram till
ombrytningen, innan pengarna tog slut, bokstavligt talat. Finansiären sade: ”Nu lägger vi
inte mer.” Och då hade man överskridit budgeten ett antal gånger. Så pengarna tog fak-
tiskt slut och det var en så stor investering, man var rädd, och nu vågade man inte lägga
mer, så därför bröt man ut bildbehandlingen. Så det är en sak. Men det som jag tycker är
lite intressant det är att de som tog hem marknaden kortsiktigt, ett israeliskt företag som
hette Scitex, deras investeringsbudget var på över 70 miljoner för att göra det här. Så mer

71 Lars Ekdahl, f. 1949, professor i historia med inriktning mot industrisamhällets historia vid Mälardalens
högskola. Ekdahls avhandling som hette Arbete mot kapital: Typografer och ny teknik – studier av Stockholms
tryckeriindustri under det industriella genombrottet publicerades 1983.
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än det dubbla lade de ner för att kunna nå marknaden, men det var för mycket resurser
för ett svenskt företag, eller för ett nordiskt konsortium, den gången. Så det är att våga,
med en så speciell specifikation, att gå hela vägen. Det fanns inte riskkapital nog, den
gången, och det är en del i historien också. En annan del i historien, om vi ser på det mer
långsiktigt, det är att teknikbasen för det här, nämligen i princip stordatorer, eller minida-
torer, i bakgrunden som styrde de här skärmarna, den var på sikt för dyr. Det skulle se ut
som Macintoshens efterföljare istället. Det skulle vara persondatorer. Det var, så att säga,
ett teknikfel som kanske var det allra viktigaste, eller i alla fall en viktig orsak, till att det
inte kom att leva längre.

Per Lundin: Yngve.

Yngve Sundblad: Jag tänkte på en faktor till och det var faktiskt att det var mycket lätta-
re att jobba med det här gänget i Linköping kring bildbehandling än med finnarna kring
ombrytningen. De förstod inte alls vad vi pratade om när det gäller utvecklingsmetodik,
så vi nådde inte fram till att ens börja diskutera ett bra ombrytningssystem med dem, så
det var väl också en del i det. Men sen har Pelle säkert rätt i att tiden helt enkelt inte var
mogen för den här typen av system från någon leverantör, som tekniken såg ut just då.
Men däremot så var det väldigt viktigt att göra de här pilotstudierna, och det här projek-
tet har ju, vi kanske pratar om effekter av UTOPIA sen, både för grafikerna och för oss
forskare haft avgörande betydelse i kunskap. Också den metodik vi utvecklade.

Per Lundin: Just det. Vi ska släppa in Björn Burell.

Björn Burell: Ja, jag tänkte på det här med pengarna. Jag tror helt enkelt att det nog inte
gick att få ut mer från NUTEK.

Yngve Sundblad: Nej.

Björn Burell: De såg, och ser, projekt och program avgränsat, och har ett visst antal år
gått när projektet ska vara, så blir det final, så att säga. Sen kanske inte branschen riktigt
heller förstod det hela som ett stort företag. Man avvaktade en annan typ av utveckling,
som är ungefär den som vi ser framför oss idag. Men däremot så står ju ”kravspecen”
kvar, den var ju lysande.

Per Lundin: Jag vill släppa in Ewa här.

Ewa Gunnarsson: Jag har en fråga, och det är både till Per Erik och Pelle. Om nu Erics-
son hade nappat, med det applikationsfältet. Hade det blivit annorlunda? Alltså, om jag
tänker i kontors, vad tänker ni?

Per Erik Boivie: Ja, jag har skrivit det här, i mitt fall, att Ericsson sa nej till det här att gå
in i nån sorts utvecklingssamarbete kring bildskärmar.72 Det tror jag var bra för oss. För
att annars hade, tror jag, det hade funnit en risk att det hade kommit upp en diskussion
om protektionism, att vi gynnade ett svenskt företag. Nu var det bara utländska företag
som fanns med i bilden. Men det kan ju ändå vara tragiskt att tänka sig att man inte nap-
par på det som finns nära, man känner ju till kulturen i Sverige, men det kanske till och
med är en nackdel, fackföreningar och sånt. Andra kände inte till riktigt, japanerna, vad vi
stod för och så vidare. Det kanske fanns mindre rädsla för oss där.

72 Per Erik Boivie, ”Ericsson – inte nu igen!”, Ny teknik, 2001:49; idem, Global standard: Om hur TCO-loggan
hamnade på dataskärmar jorden runt (Stockholm, 2007).
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Per Lundin: Björn, vill du svara?

Björn Burell: Nej, jag tror att Pelle får …

Per Lundin: Då lämnar vi över ordet till Pelle.

Pelle Ehn: Jag har ju förstås ingen aning. Men det man kan säga är att det som var in-
tressant med att det blev grafikerna var att det var ett så extremt kontroversiellt område
som vi kom att arbeta med, som flera har varit inne på. Grafikernas kollegor i USA, de
hade valt en annan strategi, strejk. Och de var i stort sett utraderade. I England så hade
Murdoch börjat att köpa upp och anställt elektriker istället för grafiker, så det var enormt
pressat. Liksom hitta en nisch. Hur kan vi gå fram? Så därför så var det ju spännande. Ja,
verkligen ett kritiskt fall som vi kom att jobba med, och nånting som för mig tillhörde det
viktigaste som hände, det kommer jag ihåg, var när vi hade gjort några av de första sy-
stemskisserna under 1982 och sitter och diskuterar det med Malte Eriksson och några
andra. De tycker det är jättebra alltihopa, det här är verkligen bra. Men på nåt sätt så var
det bara bra, för det var vi, deras ”experter”, som hade gjort det, som hade hjälpt dem. Vi
kommunicerade. De metoder vi hade, som vi hade ärvt från traditionell systemutveckling,
de funkade inte. Så det ledde oss, så att säga, att hitta inspiration i att arbeta med ”mock-
uper”, prototyper, spel av olika slag, helt andra engagerande former för design, som gjor-
de att alla kunde vara aktörer i den här utvecklingen. Och det var inte alls planerat, det
finns inte i en enda beskrivning av hur vi hade tänkt att jobba. Men det kom av en nöd-
vändighet, och det kom på nåt sätt att bli något av det som är mest bestående, in i 2000-
talet. Det är så man jobbar när man jobbar tillsammans med brukare, och det satte en
väldig fart på utvecklingen, för det betydde ju att plötsligt så var det jättemycket värt vad
en sån som Björn eller en sån som Malte eller alla de som jobbade ute, för då kunde vi,
både ute på arbetsplatserna och inne i våra labb, jobba tillsammans kring de här ”mock-
uperna”, och prototyperna sättas in i spel till exempel. En spelsituation är ganska lustig.
Yngve och ett antal personer var på en resa i USA och såg hos Rochester Institute of
Technology, i källaren, nånting som de kallade för en Desktop Laser Printer, och det här
är 1983 väl, som vi är framme …

Yngve Sundblad: -82 är det nog.

Pelle Ehn: -82. Nu har vi hört talas om de här grafiska arbetsstationerna från Xerox.
Och när vi beskriver dem för typografer, så är det någonting ganska underligt det här.
Man tror att det är en metafor, många tror att det är en metafor. Därför vi menar det helt
konkret. När vi bygger den här ”mock-upen”, så börjar de liksom förstå, så här … Men
så har man sett den nere i källaren där, Desktop Laser Printern alltså, och så kan vi säga
så här: Tänk om man nu hade en sån här Desktop Laser Printer, som inte kostade en
halv miljon eller en miljon, som en fotosättningsmaskin, som tryckte på papper istället
för på film! Så kunde man kanske hitta en arbetsorganisation där grafiker och journalister,
eller ombrytare och redigerare, kunde jobba ihop, som på den gamla goda tiden när man
hade ett avdrag och korrigerade sånt och hittade nya samarbetsformer. Så kunde vi iscen-
sätta ett spel om och säga: Vi har en sån här maskin som trycker på vanligt papper som
inte kostar mer än 100 000 kronor. Det trodde vi att man möjligen kunde få en sån där
för. Ja, nu kostar den väl en 5 000 …

Yngve Sundblad: Till och med ett par tusen kronor.

Pelle Ehn: Och då kunde man säga, ”ja, men den bestod bara av en sån här …”
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Yngve Sundblad: Låda.

Pelle Ehn: ”… låda som man har A4-papper i”, och så stod det Desktop Laser Printer
på den och så spelade vi det här spelet om hur den fungerade, och det kunde så gå vidare
till specifikationer om hur man skulle kunna jobba. Så tekniken kunde komma in och
göras som nånting som kunde ifrågasättas och reflekteras över genom de här arbetsfor-
merna.

Per Lundin: Tack, Pelle. Jag tänkte nu, jag har Birgitta och Lennart här, men jag skulle
vilja släppa in Yngve här, för nu kommer vi in på tekniklabbet och arbetsstationerna,
USA-resan här som förefaller vara viktig, USA-resan till Xerox PARC, om jag har förstått
det rätt. Så Yngve, kan du utveckla det Pelle påbörjade?

Yngve Sundblad: Ja, ni såg kanske på filmen kartongen som det stod ”Laserskrivare”
på, tror jag. Överhuvudtaget det sättet att jobba, där man gör enkla prototyper eller ”low
tech”, ”low-fi prototyping” kallas det ibland, gör ju också att det är mycket lättare att
prata med användarna. Det är inte nåt färdiggjort datorprogram som man är rädd för att
kritisera, utan här så är det ju uppenbart att vi vill ha idéer, därför att vi gör de här knasi-
ga kartongerna som vi kallar för laserskrivare och vill jobba med det. Så det är som Pelle
säger. Jag tycker det kanske är ett av de mest bestående resultaten, ur vår systemutveck-
lingssynpunkt, av UTOPIA. Och jag håller med dig, jag tror inte att nån av oss drömde
om det sättet att jobba från början. Men sen ska vi komma ihåg också att en annan sak
som vi såg, om vi nu kommer över till USA-resan, det var att det ändå började finnas
grafiska arbetsstationer till ett rimligt pris. De på Xerox PARC var fortfarande enormt
dyra, även om vi faktiskt fick, i donation, ett par såna till institutionen så småningom.
Men den som finns på filmen här, som heter PERQ,73 var från ett avknoppningsföretag
från Carnegie Mellon University, Three Rivers hette väl företaget, efter de tre floderna
som flyter ihop i Pittsburgh, och den kostade ”bara” 200 000 då, och den lyckades vi
faktiskt spara ihop till, både en i Århus och en i Stockholm. Och det var också viktigt att
kunna visa dem vi jobbade ihop med att den här tekniken finns, det går faktiskt att rent
tekniskt göra någonting som liknar en tidningssida på en skärm med den här tekniken.
Men det var väldigt mycket råprogrammeringsjobb för oss, och vi insåg ju naturligtvis att
vi inte kunde göra ett industriellt utvecklingsprojekt av det här om vi inte hade helt andra
resurser. Men det var ju ”proof of concept”, så att säga, visade ändå att det här finns och
det här är möjligt och det är inte bara några slags drömmar. PERQ var den första grafiska
arbetsstationen som gick att köpa på svenska marknaden dessutom, 1982. Men vi såg ju
en hel del annat, både jag och Bernt Eriksson,74 som tyvärr inte kunde komma idag. Han
var grafiker på Svenska Dagbladet, och det var ett par till av mina forskarkollegor, vi
gjorde en, vad en av dem kallade en ”dammsugarresa” över USA under två, tre veckor,
både västkusten och östkusten, för att titta på hur långt den här tekniken har kommit.
Och där kanske jag ska nämna också en annan inspirationskälla som vi inte har nämnt
hittills, och det är Terry Winograd75 på Stanford University, som faktiskt bjöd in mig att

73 PERQ, även benämnd Three Rivers PERQ, arbetsstation som presenterades 1979. Arbetsstationen
PERQ utvecklades av företaget Three Rivers Computer Corporation, ett avknoppningsföretag från Carne-
gie Mellon University.
74 Bernt Eriksson, grafiker vid Svenska Dagbladet och ordförande för Svenska Dagbladets Kamratklubb.
Eriksson var involverad i DEMOS-projektet och arbetade under en period halvtid med UTOPIA-
projektet.
75 Terry Winograd, f. 1946, matematiker och professor i datavetenskap vid Stanford University. Winograd
räknas som en av förgrundsgestalterna inom disciplinen människa-datorinteraktion. Han har varit rådgivare
åt bl.a. Xerox Palo Alto Research Center och Google.
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berätta om det här projektet för deras dataloger, att man kunde jobba på det här viset och
det var i alla fall ett intresse som var viktigt.

Per Lundin: För oss som inte var med då, kan du beskriva Xerox PARC?

Yngve Sundblad: Ja, just det. Terry såg till att vi kom in på Xerox PARC också och var
där några timmar. Ja, och det tror jag vi har nämnt lite förut, men det här tvärvetenskap-
liga i UTOPIA slogs ju med hästlängder av Xerox PARC, som verkligen var tvärveten-
skapligt, där det fanns minst lika mycket humanister, designers, som tekniker, och alla
oerhört duktiga. Närheten till Stanford University för att hitta duktiga tekniker var ju
uppenbart en stor tillgång. Ja, alla kategorierna faktiskt. Och det där var det inget univer-
sitet i världen som gjorde. Det var alltså ett av ett företag ägt forskningsinstitut som var
de första som skapade såna här tvärvetenskapliga miljöer. Vi hade för mycket disciplin-
tänkande inom universiteten fortfarande för att åstadkomma det. Vi gjorde så gott vi
kunde i UTOPIA då, men hade inte jag varit prefekt hade vi inte fått göra det på min
institution till exempel. Så det var en inspiration också, och dessutom oerhört duktigt
folk. Det är ju otroligt vad som kom ur miljön på Xerox PARC i Palo Alto. Den grafiska
arbetsstationen, laserskrivaren, Ethernet, ja, idén om ikoner, hela det här grafiska gräns-
snittet vi har, allt det där är uppfunnet på PARC i början av 70-talet, så det visar liksom
vad en tvärvetenskaplig miljö kan åstadkomma. Samtidigt som de också jobbade med
användare. Till exempel den första versionen av programmeringsmiljön Smalltalk76 är
berömd i sammanhanget. Det var ett tretusenraders BASIC-program för 10-åringar i
Santa Clara County. Forskarna på PARC, ledda av Alan Kay77 och Adele Goldberg,78

placerade ut ett 20-tal datorer med detta program hos skolbarnen och studerade hur de
använde datorerna och gav dem möjlighet komma med nya idéer, så det fanns också en
insikt om värdet av användardeltagande. Och Xerox hade ju gott om resurser för de tjä-
nade mycket pengar på kopiatorer, men de använde dem också på ett bra sätt.

Per Lundin: Tack ska du ha. Jag tänkte höra med Björn Sporsén. Jobbade du någonting
med de här ”mock-uperna”, den här uppställningen som man tog fram i UTOPIA-
projektet?

Björn Sporsén: Om det är den här arbetsplatsen vi hade installerad på Aftonbladet, om
det är den du menar, så jobbade vi vid den. Och det var ju det som fungerade bra. Bild-
behandlingssystemet och just det att vi fick ju lägga in texten i, klistra in på skärmen, så
det var ju inget layoutsystem, det var väl det som det sprack på, hela projektet där.

Yngve Sundblad: Men annars är det väl så att Björn inte var med på Arbetslivscentrum,
i det labbet.

Björn Sporsén: Nej, det var jag inte.

Per Lundin: Nej.

Björn Sporsén: Däremot så var det positiva med UTOPIA för oss på Aftonbladet, i
vidareutvecklingen fick vi ta hand om det här Scitex-systemet, som kom från Israel. Då
stod vi på topp och kunde lägga in bilder och skapa sidor från layoutsystem, för det in-
gick i bildbehandlingssystemet. Och sen så kom ju Mac:en in i bilden, och då var det två

76 Smalltalk, objektorienterat programspråk inspirerat av SIMULA och utvecklat av bl.a. Alan Kay och
Adele Goldberg vid Xerox PARC under 1970-talet.
77 Alan Kay, f. 1940, datalog och adjungerad professor vid University of California, Los Angeles.
78 Adele Goldberg, f. 1945, datalog som verkade vid Xerox PARC under 1970-talet.
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olika system, grafikernas och journalisternas. Vår tekniska avdelning, de jobbade i ATEX
och den här, det var ju synd. Då blev det Mac och så tog de in en ny teknisk chef och då
försvann vi, på det viset.

Per Lundin: Tack, Björn. Jag har inte glömt att Lennart och Birgitta står på talarlistan,
men eftersom det är en intressant diskussion, och det ser ut som Björn Burell skulle kun-
na säga någonting, så vill jag släppa in honom.

Björn Burell: Ja, det finns många erfarenheter att dra av det här, och det är ju det vi hål-
ler på och diskuterar, men en sak står fullständigt klar, och det är att många yrkesmän,
och yrkeskvinnor också för den delen, fick en oerhörd fart och utveckling genom projek-
tet, genom kontakter med forskarna i projektgrupper och så vidare. Och det var ju till
och med så att Svenska Dagbladet lade över sin datorutveckling i de här grupperna, un-
der bland annat Bernt Eriksson, som inte är här idag. Så det blev en kolossal utveckling,
på den punkten, av yrkesmännen. Och det beror ju inte på att grafikerna var så enaståen-
de intelligenta, utan de här möjligheterna finns inneboende, så att säga, i de flesta, bara de
får chansen att vara med om den här utvecklingen och diskutera just det LO och vi slogs
så mycket för, utvecklingen av datasystem. Sen när jag var ute i den fackliga sfären och
man var på utställningar och förhandlingar och företag, så träffade jag på väldigt många
av de här grafikerna faktiskt. Och då hade de blivit tekniker och försäljare och utbildare
och allt möjligt. Det kunde ju vara tråkigt på sitt sätt, men det visar kanske ändå potentia-
len när man får chansen att lära sig nånting. Och det var ett, tror jag, stort framsteg i pro-
jektet och det är Björn och Bernt levande exempel på.

Per Lundin: Då tror jag att jag ska släppa in Birgitta.

Birgitta Frejhagen: Alltså, det är så otroligt roligt att lyssna, och bara för att haka på det
här sista först, så är det väl så att väldigt många av de som deltog i alla möjliga olika pro-
jekt som vi haft, har vuxit som människor. Att bli lyssnad på, att få utveckla sitt samtal,
att inte bara gå och tänka själv, utan vara tvungen att uttrycka sig i samspel med någon
annan, har ju varit väldigt personligt utvecklande för individerna. Vilket kanske har gjort
att vi har missat en massa människor i det vanliga fackliga arbetet, för man har utvecklats
och man har blivit ombudsman eller man har blivit tekniker eller säljare, som du säger,
men personligt så har det haft en oerhörd betydelse. Men det är klart att detta hade också
en väldigt stor betydelse för hela LO-kollektivet. Ungefär -81 var det lågkonjunktur och
sysselsättningsproblem. Alltså en oro som kanske var djupare än vi hade upplevt, vi i vår
generation. Och det gjorde att LO:s traditionella syn på tekniken ifrågasattes ordentligt.
”Ska vi inte säga nej?” Och här kom det att skilja sig mellan de nordiska länderna. Vi i
Sverige sa inte nej, utan vi sa fortfarande att det handlade om omställning och nya inve-
steringar och så vidare, arbetsmarknadspolitik. Men det gjorde att vi fick anledning att
verkligen fundera på vårt eget engagemang i data- och teknikfrågorna. Och jag tror att
det var -81 som jag första gången var på STU, Styrelsen för teknisk utveckling. Och det
var väldigt främmande från vad LO hade gjort tidigare. Tidigare var det arbetarskydd och
sen arbetsmiljö, men nu var det STU. Och vad vi ville var att på något sätt komma in i
starten av den tekniska utvecklingen. Och vi blev väl inte välkomnade direkt, men -83 på
sommaren, så fick jag pengar för att vi skulle kunna visa vad vi skulle kunna göra. Och då
är det ju klart att UTOPIA var ett sånt och jag vet att jag kikade på de här lådorna, uppe,
och jag var helt fascinerad. Men sen var vi en grupp från LO:s datautskott, tillsammans



42

med Christer Marking,79 Peter Docherty80 och Mats Utbult,81 som utvecklade konkreta
visioner om hur LO-förbundens medlemmar skulle kunna jobba. Om vi verkligen fick
det som vi ville, hur skulle det då bli? Hur annorlunda kunde det bli? Det var en lång rad
olika förbundsområden som vi exemplifierade med. Det var hemtjänst och det var livs-
medelsindustri och det var byggsektorn, där det också handlade om demokrati, alltså de
boende och det omkringliggande samhällets inflytande över en byggprocess. Och sen
handlade det mycket om industri, naturligtvis, processindustri och annan industri. Det
handlade om det som kom att kallas tudelade planeringssystem. Det vill säga att man
själv skulle äga informationen om sitt eget arbete. Man skulle få förutsättningarna och
sen skulle man följa upp sitt eget arbete. Man skulle själv titta på kvalitet, utfall och effek-
tivitet, men man skulle aldrig lämna ifrån sig dessa uppgifter. För om man inte fick den
garantin så skulle man aldrig våga, egentligen, att använda datorns potential i de här pla-
neringssystemen. Och då kallades de för ”tudelade”, man skulle alltså fysiskt låsa in flex-
skivor med detaljuppgifter om vad var och en i gruppen preseterat, och så skulle man
lämna över aggregerade data. Frågan var om man vågade lita på arbetsgivaren. Om inte
han trots allt skulle komma in och låsa upp de där skåpen. Det var väldigt konkret. Och
dessa LO-visioner lämnades över -85, -86, och ledde till att vi kom med i ett forsknings-
projekt för processindustri som hette DUP.82 Och det blev väl kanske tyvärr det enda
forskningsprogrammet där det fanns inskrivet att ingen arbetsplats fick vara med om det
inte fanns en lokal facklig medverkan och att det fanns resurser för att facket och fackets
medlemmar skulle vara med. Det var inte bara nån enskild, utan man skulle ha resurser
för att hela medlemsgruppen skulle kunna engagera sig och föra fram synpunkter. Och
det fungerade. Det finns en uppföljning från Vinnova på det här nu, om hur många pro-
gram som har varit med i den här typen av projekt, även om de inte riktigt har varit lika
tjusiga som DUP, så handlar det om ungefär en halv miljard kronor i forskningsprogram
där det alltså har funnits en tydlig användarsida i de tekniska utvecklingsprogrammen.
Och tanken var väl egentligen att de här programmen skulle tjäna som inspirationskälla.
De skulle inte stå för hela utvecklingen, men de skulle inspirera och visa vägen, så att
man sen i andra tekniska utvecklingssammanhang skulle kunna dra nytta av de här erfa-
renheterna. Och det vet man naturligtvis inte något om, hur väl det har gått, men det är
oerhört mycket människor på väldigt många områden som har varit med aktivt och for-
mulerat sina krav i Sverige på hur den tekniska utvecklingen ska komma till användning,
hur vi ska dra nytta av den. Så jag kan ju säga som så här att från de här lådorna i
UTOPIA-projektet så har det via de här kraven faktiskt spritt sig till att väldigt, väldigt
många har medverkat.

Per Lundin: Tack, Birgitta. Det är intressant det du säger, om jag förstår dig rätt, att
UTOPIA-projektet och grafikerna i en viss mån utgjorde en förebild för hur man aktivt
skulle delta i teknikutvecklingen och använda den från andra fackföreningars sida. Histo-
riskt sett så har ju grafikerfacket, grafikerförbundet, varit ett radikalt och tekniktillvänt

79 Christer Marking, f. 1944, civ.ing., fil.kand. Marking var sekreterare vid Datadelegationen 1980–1983,
huvudsekreterare för Kompetensutredningen 1990–1992, departementsråd vid Näringsdepartementet
1995–1999, kanslichef vid IT-kommissionen 1999–2003.
80 Peter Docherty, f. 1938, psykolog och organisationsforskare. Docherty är professor vid forskningsinsti-
tutet IMIT (Institute for Management of Innovation and Technology).
81 Mats Utbult, f. 1954, arbetslivsjournalist och fackboksförfattare. Utbult arbetade 1981–1986 vid tidning-
en Statsanställd och är sedan 1987 frilans. Sedan 1982 har han skrivit om datoranvändning och arbete för
bl.a. LO, TCO, Arbetslivscentrum, Arbetsmiljöfonden, Rådet för arbetslivsforskning, NUTEK, Vinnova
och KK-stiftelsen.
82 Driftsutvecklingssystem för processindustrin (DUP), forskningsprogram som sjösattes 1987 av STU.
DUP var inriktat på datortillämpningar inom branscherna papper och massa, kemisk-teknisk industri och
livsmedelsindustri.
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och intellektuellt fack på något sätt, som har kallats för ”den bråkiga kulturen”83 och så
vidare, som skiljer sig kanske en del från andra fackförbund, så det är egentligen inte för-
vånande att de går i bräschen här. Och du beskriver också hur det här sprids och får en
bredare användning, och Vinnova, eller STU som det hette då, började satsa mer pengar i
det här och därmed började vi närma oss normalforskning på något sätt. Det radikala
som kallades aktionsforskning under 70-talet började normaliseras. Jag tänkte lämna över
ordet till Lennart som kom in då.

Lennart Lennerlöf: Ja, jag tänkte knyta an till vad Sten var inne på tidigare. Man talar
ibland om inomvetenskapliga synpunkter, man kan kanske kalla det ”inomprojektliga”
synpunkter. Men DEMOS- och UTOPIA-projekten sker i en kontext och vad som kan
åstadkommas är förstås beroende av vad som händer också i kontexten. Jag kom ju in
nån gång på 80-talet i det här området och försökte då, som arbetslivsforskare, orientera
mig, läste inte minst tysk litteratur, vilket det inte har sagts så mycket om. När det gällde
samspelet teknik och arbetsförhållanden, var de tyska forskarna, skulle jag nog vilja påstå,
ledande. Sådana som Kern, Schumann, Frigga Haug, Hacker, Volpert. Och när man stu-
derade vad de, och också andra hade kommit fram till, så fann man att de utgick från
bland annat frågeställningen: Leder tekniken till mer kvalificerade jobb, leder den till dek-
valificerade jobb, leder den till polarisering? Svaret på detta var ja, tvärs över. Man kunde
alltså hitta en rad empiriska studier som stödde det ena och stödde det andra och stödde
det tredje. Och lite grann tillspetsat kan man säga att om tekniken släpptes fri utan nån
form av samhällelig styrning, så kunde man i stort sett hamna var som helst. Och vad det
då handlade mycket om, inte minst i den tyska utvecklingen, det var att få den här ut-
vecklingen under samhällelig kontroll. Och där fanns också teorier som man inte ska
underskatta som fick ett ganska stort inflytande, som kom västerifrån, jag tänker bland
annat på sociotekniska system, som vi fick in via Thorsrud och annat, där samspelet mel-
lan teknik och sociala förhållanden på arbetsplatsen tydliggörs. Inte bara så att det ena
påverkar det andra och tvärtom, utan också att det är detta samspel, istället för enskilda
faktorer som avgör också produktivitetsutveckling och produktion. Jag brukar säga i olika
sammanhang att om beteende- och samhällsvetenskap ska få nåt inflytande så måste vi
vara i takt med tidsandan. Inte Hegels ande som irrar omkring, utan jag menar tidsandan.
Alltså vad man i viktiga kretsar anser om världen och tolkar vad som nu sker, bland annat
Metalls ”det goda arbetet”84 och alla dess följder. Men samtidigt en utveckling på arbets-
givarsidan ledd av Gyllenhammar och Volvo Kalmarverken85 och så vidare, som ni kom-
mer ihåg. Och plötsligt blir det inne att säga att ska vi ha en hög produktivitet, då måste
vi ha kunniga och engagerade människor i arbete. Och det kom inte fram så mycket ge-
nom inomstudier om datateknik och sånt, utan det kom fram från en mängd andra håll,
men inkluderade förstås den utveckling som skedde när man inom datateknikens till-
lämpning nu började koppla ihop tekniker, datavetare, beteendevetare och samhällsvetare
och så vidare. Det var ett sätt att från parternas sida, för ni stödde detta, hjälpa till och få
en kontroll, en samhällelig kontroll inom området. Och då började det ske saker och ting.
Inte bara inom enskilda projekt, som gynnades av enskilda förstående personer, utan på
en mycket bredare front. Och då fick vi bland annat det här samarbetet mellan vad som
då hette STU och Arbetsmiljöfonden, som var unika överenskommelser om samarbete
över gränserna mellan finansiering av teknisk och beteendevetenskaplig forskning, där vi

83 Lars Magnusson, Den bråkiga kulturen: Förläggare och hantverkare i Eskilstuna 1800–1850 (Stockholm, 1988).
84 Idén om ”det goda arbetet” lanserades av Svenska Metallindustriarbetarförbundet vid dess kongress
1985. Det goda arbetet: Huvudrapport från programkommittén om industriarbetets värde och villkor antaget av Svenska
metallindustriarbetareförbundets kongress 1–7 september 1985 (Stockholm, 1985).
85 Volvo Kalmarverken, Volvofabrik i Kalmar som invigdes 1974 och stängdes 1994. I Volvo Kalmarver-
ken ersattes det löpande bandet av själgående arbetsplattformar, vilket gjorde att hela arbetslag kunde arbe-
ta med ”stillastående objekt”.
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ju låg främst. Det fanns inget motsvarande någon annanstans, vilket bland annat visades
av att jag bjöds in av EG för att hålla föredrag om det, vilket var väldigt ovanligt för en
svensk i dessa EG-utanförstående tider. Men det kom att betyda väldigt mycket sedan.
Men på nytt, det här skulle man kunna brodera om länge, men den samhälleliga kontex-
ten och att vara i takt med tidsandan tror jag är oerhört viktiga för vad som skedde.

Per Lundin: Intressant. Tack ska du ha, Lennart. Jag ska släppa in Ewa.

Ewa Gunnarsson: Jag tänkte fråga: Tänker du ställa nån fråga om jämställdhet i projek-
tet? Hade du tänkt det?

Per Lundin: Ja.

Ewa Gunnarsson: Jaha, då kan jag i och för sig vänta till dess. Jag bara undrade.

Per Lundin: Birgitta.

Birgitta Frejhagen: Ja, jag tänkte haka på det Lennart säger, för det var ju faktiskt så att
arbetsgivarna, i alla fall vissa arbetsgivare, var uttalat väldigt positiva. Och det var ofta de
centrala ledarna snarare än ute på den enskilda arbetsplatsen. Ungefär det som Rune pra-
tade om. I några material som vi tog fram -84, så har vi med Gyllenhammar,86 vi har med,
vad heter han …

Lennart Lennerlöf: Det var Börje Ramsbro.87

Birgitta Frejhagen: Ja, precis. Mekanisk verkstad.

Lennart Lennerlöf: Ja, verkstadsföretaget 3R i Vällingby.

Birgitta Frejhagen: Vi har med Laurin.88 Dessa uttalade sitt tydliga stöd till de fackliga
företrädarna och MBL. Men det behövdes också väldigt mycket eget självförtroende och
egen kraft i att formulera kraven och våga gå in i de här projekten. Så från den här inne-
hållsmässigt ganska tunna cirkeln från -78, så kommer de här två cirklarna -84. [Frejhagen
visar upp två böcker.] Och de är sprängfyllda av exempel från olika förbundsområden.

Per Lundin: Och då talar du om …

Birgitta Frejhagen: Ja, först en som heter Datorerna, makten och våra jobb,89 det är del ett,
och så kommer del två som heter Om datorteknik och systemutveckling.90 Så det gällde makten
och jobben och sen hur vi egentligen skulle nå detta. Och då gällde det både systemut-
vecklingen och den tekniska utvecklingen. De här materialen skulle kunna fungera på
varenda datalogisk utbildning än idag skulle jag vilja säga, för de är både inspirerande och
faktaspäckade. Men, som sagt, ett stort problem var faktiskt inte vad arbetsgivarna sa,
utan hur mycket medlemmarna vågade säga. Och då kom detta med kunskapsutveckling
in och då var det inte bara kunskap om hur system utvecklas och hur man skulle vara

86 Pehr G. Gyllenhammar, f. 1935, vd i Volvo 1970–1990 samt styrelseordförande där 1990–1993.
87 Börje Ramsbro, ingenjör inom Volvokoncernen i Köping och senare vid Saab i Linköping. Därefter blev
han egenföretagare med företaget 3R AB
88 Ulf Laurin, f. 1934, vd i PLM 1970–1989 samt styrelseordförande i Svenska Arbetsgivareföreningen
(SAF) 1989–1996.
89 Mats Utbult, Vi väljer vår framtid: Datorerna, makten och våra jobb: 1, Brevskolan och LO (Stockholm, 1983).
90 Mats Utbult, Vi väljer vår framtid: Om datorteknik och systemutveckling: 2, Brevskolan och LO (Stockholm,
1984).
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med, utan det handlade väldigt mycket om att ta för sig när det gäller det som vi kallar för
”svenska och matte”. Alltså det som informationssystem faktiskt handlar om, att nyttja
information. I utbildningssammanhang kallar vi det för ”svenska och matte”. Och det var
ju fula ord. Ingen arbetare ville gå på kurser i matte och svenska, det är faktiskt nästintill
nåt som man kan vara helt säker på. Så då ställde vi krav från LO:s sida på den politiska
sidan. Ingvar Carlsson var framtidsminister. Och i det här materialet som jag kikade på
häromdan så finns han citerad på sidan fem: ”Regeringens ’framtidsminister’ Ingvar
Carlsson förde fram idén om ’ett stort nationellt folkbildningsprogram med sikte på den
nya tekniken’ i januari 1984”. Han säger att ”’det är en uppgift av stor vikt för regeringen
att nu komma igång med denna folkbildning’ […] ’Tanken är att vända sig till alla Sveri-
ges vuxna, lågutbildade invånare och ge dem rätt till några månaders utbildning’”. Hör ni?
Va? ”’En sådan insats är kanske den bästa framtidsinvestering Sverige kan göra.’”91 Och
det här blev faktiskt 100 miljoner kronor och det som kom att kallas ”breddatautbild-
ning”, och som handlar om 320 timmar. Så mycket hade ingen arbetare någonsin över-
huvudtaget hört talas om! 320 timmar, utspritt på kanske ett halvår. Hälften skulle vara
data och hälften skulle vara matte och svenska. Så man skulle lära sig att läsa en graf, man
skulle lära sig att kunna skicka iväg och våga visa sitt skrivna ord. Alltså, det är 1984. Och
det blev ett oerhört genombrott för att stärka självförtroendet hos den enskilde LO-
medlemmen och därigenom möjliggöra att han eller hon kunde ta för sig av den nya tek-
niken.

Per Lundin: Tack, Birgitta. Vi ska släppa in Björn här.

Björn Burell: Jo, vi kom väl in på kontexten här och det slutade ju inte med UTOPIA i
sig, det är sånt som Birgitta berättar, du drog det om DUP-projektet, som jag ju kom in i
efter dig, med Lennart bland annat, och det var ju en väldig fors i det, och då tror jag
man hade, om jag får använda det fula ordet, lärt NUTEK att arbeta med arbetslivspro-
jekt på ett annat sätt. Om det har stannat kvar där eller inte, det vet jag inte, men vi var
engagerade då, och som du beskrev det här så var det faktiskt så att facket var med i de
enskilda projekten ute. I och för sig på en del håll rätt tacksamma branscher med mycket
teknik och kvalificerat folk, så då var det ju kul att jobba med det. Men man var med på
ett väldigt radikalt sätt inom Pappers, Livs och SEKO och flera fackförbund. Och så
skulle det kanske vara intressant om Lennart kunde säga nånting om sin tid som ordfö-
rande där, väldigt kort i alla fall, för han var otroligt skicklig att hålla, så att säga, tråden i
en sak som gjorde att vi verkligen kom framåt och kanske också ibland tukta en och an-
nan gubbe som gick lite snett, så att säga, i det vi tyckte var utveckling.

Per Lundin: Lennart?

Lennart Lennerlöf: Ja, det är hemskt vänligt vad du säger. Min insats var väl framförallt
MDA-programmet.

Björn Burell: Ja.

Lennart Lennerlöf: Men vi var med bägge två i DUP också. DUP var oerhört intres-
sant, för det var ju från början tänkt som ett teknikutvecklingsprojekt.

Björn Burell: Det var det.

91 [Mats Utbult], Datorn och jobben!: Hur vi kan göra förändring till förbättring, provupplaga (Stockholm, 1984), 5.
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Lennart Lennerlöf: Hur man skulle utveckla teknik i processindustrin för att få mindre
förlust av pappersrullar som gick snett och kemiska processer som small i tryckkokare
och sånt där. Men vi fick med några stycken av vårt slag, så att säga, Björn, och lyckades
ju styra över detta, så att när vi väl var färdiga så hade flertalet av projekten handlat om
utveckling av operatörsrollerna i processindustrin. Fortfarande med syfte att åstadkomma
en effektiv produktion. Men det hade gått den vägen och inte den direkta teknikvägen,
vilket från början var tankarna. Så det var en spännande tid.

Björn Burell: Verkligen.

Birgitta Frejhagen: En kommentar till just precis det här. DUP var ju det enda forsk-
ningsprogrammet där det var ett krav i statuterna att om inte det fanns en aktiv facklig
medverkan på en arbetsplats, så fick det inga pengar. Arbetsgivaren fick inga pengar. Det
tekniska projektet fick inga pengar. Det skulle vara medverkan och det skulle vara tvärve-
tenskapligt.

Lennart Lennerlöf: Ja, DUP och MDA löpte parallellt.

Birgitta Frejhagen: Ja. Ja.

Lennart Lennerlöf: Och sen kom SAMT92 och MTO93 där du själv var ledande …

Birgitta Frejhagen: Ja.

Lennart Lennerlöf: … ju på NUTEK, som det då hette.

Birgitta Frejhagen: Men då fanns inte kraven. Då hade vi lite grann sackat skulle jag
vilja säga.

Per Lundin: Nu vill jag lämna över ordet till Sten Henriksson för en kommentar.

Sten Henriksson: Det var Birgittas tidigare inlägg när hon pekade på den här breddata-
utbildningen. Jag undrar man inte kan se det också som en sorts spridningseffekt av den
här aktivismen, så att säga, att faktiskt facket går in här och organiserar, lägger upp planer
för utbildning och så. Man är inte nöjd med det existerande, man vill ha en faktisk ut-
bildning i svenska och matte. Frågan är om inte facket skulle kunna ha behov av en lik-
nande insats idag. Jag tycker det är en mycket intressant idé. Tecken på en sorts aktivism
och så och kravställande som sprider sig. Det brukar ju vara näringslivet som har syn-
punkter, mer av det ena och mindre av det andra. Men här var alltså LO:s aktiva period.
Vad man sen kan se är att forskningen av aktivister, och vi som ibland betecknades som
farliga radikaler och så, hur den stegvis normaliseras. De ordinarie anslagsgivarna kom-
mer in på olika sätt. Många av de här grejerna kring arbetsstationer och nya arbetssätt,
som hade att göra med människa/datorinteraktion, ja, de kommer in i MDA-
programmet, som är ordinarie institutioner runt om i landet. Det är inga speciella aktivis-
ter som får de pengarna och de är så där allmänt humanistiska och trevliga, men de har
inga politiska synpunkter, vad jag märkte. Här sker aktiveringen och anknytningen till den
långa och djupa tradition vi har inom arbetslivsforskning. Samtidigt så går väl en del av
spänningen förlorad, skulle jag vilja säga, men det är kanske en mer privat reflektion.
Men här sker alltså normaliseringen och mitt eget intryck nu är väl kanske att normalise-

92 Samarbete och teknik (SAMT), forskningsprogram finansierat av NUTEK under åren 1993–1996.
93 Människa – Teknik – Organisation (MTO), forskningsprogram finansierat av NUTEK under åren 1997–
2001.
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ringen har väl gått lite långt. Var finns entusiasmen? Men det kanske vi ska vänta ytterli-
gare en kvart med att prata om.

Lennart Lennerlöf: Bara en kort replik. Vad som händer är ju bland annat att fackföre-
ningarna tappar oerhört i styrka på det här området. Det är ju ingen jämförelse mellan
vad fackliga yttranden på 70-talet hade för kraft och vad det betyder vad facket säger
idag, det är en himmelsvid skillnad. Eftersom vi har gjort reklam för böcker kan jag väl få
berätta att jag har skrivit om alltihop det här. Boken kommer ut om några veckor. Det är
mitt arbetslivs memoarer. Jag har försökt att skildra den här processen.94

Per Lundin: Tack ska du ha, Lennart. En kort kommentar från Björn.

Björn Burell: Jo, en viss stagnation, det är ju helt klart. Men när vi extrapolerar
UTOPIA tror jag inte vi går fram riktigt så långt som vi ändå kunde göra. Det nämndes
lite grann om det goda och utvecklande arbetet. Och det var ju faktiskt ”Blomman”
Blombergs sentens,95 det var han som drev det. Det får vi inte glömma bort när vi kritise-
rar här. Det var ju också ett försök att ta ett språng framåt i de här tendenserna, aktiva
insatser, och det var också en bit, för övrigt, om kompetensutveckling och löneutveckling
som var väldigt radikal och långtgående. Men nu blev det inte riktigt så, man orkade inte
fullfölja det. När jag extrapolerar kan jag inte låta bli, när jag ändå håller på, jag ser hur
Per-Erik Boivie sitter här. Vi satt ju tillsammans i ett annat, nytt program, som avlöste
DUP, som hette ITYP96 och som var för tjänstesektorn. Det var nog, sett ur dagens syn-
punkt, alldeles för smalt och för lite pengar i det, men det gjordes en del insatser och
även där var det ju faktiskt så att vi krävde att det skulle vara fackliga intressen som var
med i projekten och det tror jag det var till stor del. Vi gjorde bland annat en del produk-
tioner för Handels, videoproduktioner till och med, om säkerhet och ekonomi.

Per Lundin: Ok. Tack ska du ha. Jag tänkte att nu ska vi gå tillbaka lite till UTOPIA-
projektet, och kanske ännu längre tillbaka. Som Sten påpekade, så härrörde det här ur ett
sorts politiskt engagemang. Det handlar om 60-talsradikaliseringen och så vidare. Man
upptäcker klassfrågorna i de akademiska kretsarna, bland vänsterintellektuella. En annan
sak som får kraft och börjar diskuteras är ju kvinnofrågan. Det här är också en sorts
emancipatorisk rörelse och det tar ganska lång tid innan det perspektivet kommer in i de
här projekten. De är ju, som jag uppfattar det, uttalat politiska, de talar inte om partipoli-
tik, men de är politiska projekt. Däremot ligger de kanske steget efter, eller låg steget ef-
ter, när det gäller jämställdhetsfrågor. Och här har vi Ewa, som arbetade med såna frågor
tidigt, och kommer in i UTOPIA med bakgrund som arbetsmiljöforskare, och jag vet
inte om du hade till uppgift att lyfta in jämställdhetsperspektivet?

Ewa Gunnarsson: Jo, det var det som jag uppfattade var mitt uppdrag. Men jag tycker
att det är väldigt intressant att man kan sitta här i många timmar och diskutera politiska
krafter ute i samhället utan att diskutera en parallell rörelse, kvinnorörelsen. Bara i sig är
det intressant, tycker jag. Och jag var aktiv i den, men jag var också aktiv inom vänstern
då, så jag bar med mig liksom båda. För mig har demokrati alltid varit att också inkludera
kvinnorna. Och precis i den här skärningspunkten, -71, sen framåt till -80, då blev det
också en strömning inom akademin, genusvetenskapen fick ett fäste. Och på Arbetslivs-

94 Lennart Lennerlöf, Mitt arbetsliv: En rekonstruerad forskningshistoria (Stockholm, 2008).
95 Leif Blomberg, 1941–1998, fackföreningsman och socialdemokratisk politiker. Blomberg utsågs 1973 till
ombudsman i Svenska Metallarbetareförbundet, 1979 till avtalssekreterare och 1982 till ordförande. Han
utnämndes 1994 till statsråd i Arbetsmarknadsdepartementet och 1996 i Inrikesdepartementet.
96 Informationsteknologi i tjänstesektorn – yrkeskunnande och produktivitet (ITYP), forskningsprogram
som initierades av STU/NUTEK och som pågick mellan 1990 och 1996.
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centrum, när vi var där samtidigt, så fanns det ett tema som hette ”Kvinnors villkor i
arbetslivet”, som hade en väldigt stark politisk förankring i alla partier under den period
som det fanns. Men det fanns inga diskussioner mellan, de mestadels manliga, aktions-
forskarna och de här kvinnoforskarna. Och det är intressant tycker jag. Det är lite som
det här med TCO och LO, alltså hur man har hanterat de här frågorna. För min egen del
så var det väldigt intressant att se. Jag kom in i UTOPIA-projektet och jag tyckte det var
jätteintressant, så det som jag kan titta på ur kritiskt perspektiv nu förtar inte den biten.
Men jag kan ju också se, ja, vad började vi göra bland kvinnoforskarna? Vi började titta
på det här med yrkeskunskaper och demokrati, och koppla till teknik. Och då var det inte
”tacit knowledge” utan osynliggjord. Braverman tog ju upp det. Alltså, vad fanns det för
kunskaper, även i de kvinnodominerade yrkeskategorierna? Och inom UTOPIA blev det
ju ”perforatörerna”, som de ville kalla sig. De ville inte kalla sig ”perforatriser”. Och tar
man de här teoretiska källorna som du nämnde, Lennart, Schumann, ja, när man började
analysera de kvalifikationssystemen, då var det ju den kvalificerade arbetaren som var
normen. Så de marginaliserades fullständigt, och det här tänker jag, det var därför jag
ställde frågan innan, vad skulle det haft för betydelse om man hade haft ett applikations-
fält som inte hade varit den kategorin? Jag skulle velat se båda två. Det hade varit oerhört
spännande, tycker jag. Och ”gender equality”, eller jämställdhet, är ju en fråga som fortfa-
rande lever väldigt centralt och är fortfarande en stark policyfråga som det ges mycket
forskningspengar till. Det händer massor där jag befinner mig. Och jag integrerar de här
perspektiven nu och kopplar delvis till teknikutvecklingsprojekt. Men det som jag tycker
var intressant, det var ju det här, det tog sig en väldigt specifik form, som jag fick som ett
jättedilemma. Hur skulle jag se på de här perforatörerna? För jag tittade på deras yrkes-
kunskaper. Nej, men de ingick inte i normen och det de då hade, det blev väldigt märk-
ligt. Hur skulle det här byggas in, kopplas till det tekniska systemet? Det gick liksom inte.
Och det blev rätt öppna, hårda diskussioner mellan oss kring det här. Och jag kan vara
lite tydlig. Jag fick lov att titta på jämställdhet om det. Alltså, det är mitt minne. Pelle, du
får säga ifrån. Om det var så att man kunde säga att de här kvinnorna saknade kunskaper.
Men inte att problematisera genus. Och det var så långt det låg där då. Men här har det ju
hänt massor. Och hade man kunnat göra det, då hade man löst, jag tror TCO och LO
hade gått ihop då, och hade vi haft få projekttillämpningar, då hade man fått en spräng-
kraft som hade levt längre. För vad man sen gjorde i svenska samhället, var ju att alla de
här arbetsvärderingssystemen kritiserades jättestarkt för att de inte tog in kvinnodomine-
rade yrkens kunskaper. Så det har man ju jobbat med i tio år efter det sen. Så det är en bit
som jag tror att det påverkat. Och jag tycker det var trist att det inte blev nåt på kontors-
sidan också. Men där gick inte gränserna mellan grafikerna som praktiker och forskarna,
utan där ställde sig man för och emot, så var det blandat i bägge grupperingarna. Så det
gick inte att göra en allians med bara forskargruppen eller bara praktikerna där. Men det
har ju funnits som ett dilemma bland grafikerna, för jag vet hur besvärliga en del kvinnor
ansågs. Där man blev varnad: ”Akta dig för den här, för hon ställer till så mycket pro-
blem, för hon driver nämligen krav på att man ska se vad de gör”. Det finns mycket i det
där. Och jag tror att det där också är kopplat till teknik, till vem som definierar teknikfäl-
tet. Men jag tycker det är intressant att kunskapsproduktionen, vems kunskap räknas, och
då är det klass, och UTOPIA-projektet är ju för mig ett utmärkt exempel på klass, men
det har inte så mycket med kön, genus, att göra. Utan jag vill kombinera de här. Och där-
för har jag skrivit en artikel nu, för jag jobbar med interaktiv forskning istället för ak-
tionsforskning, som heter ”Ormen och äpplet i det gemensamma paradiset”.97 Och då är

97 Ewa Gunnarsson, ”The Snake and the Apple in the Common Paradise: Challenging the Balance between
Surface and Depth in Qualifying Action Research and Feminist Research on a Common Arena”, i Action
and Interactive Research: Beyond Practice and Theory, eds. Kurt Aagaard Nielsen & Lennart Svensson (Amster-
dam, 2006).
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det inte en som är ormen, beroende på vilket perspektiv man tar så får man en orm eller
ett äpple. Och det är intressant, för det är demokratifrågor bägge två, men de är nästan
olösliga. Sen kan man ta etnicitet som en annan social maktdimension som ställer till
samma problem. Ja, jag ska sluta där.

Per Lundin: Tack ska du ha, Ewa. Pelle ville kommentera.

Pelle Ehn: Du har förstås alldeles rätt. Och dilemmat som vi hade i projektet, och du
nämner det också, det var så här. Vi hade en strategi, som jag nämnde tidigare, som sade:
”Vi tror att det går att utveckla teknik för det kvalificerade yrkesarbetet.” Det har ingen
prövat förut, inte så explicit i alla fall. Och därför så vände vi oss till de mest kvalificerade
inom den yrkeskåren, vilket, som arbetsdelningen såg ut där, uteslöt perforatörerna och
uteslöt också de som jobbade i tryckeriet och ett antal andra, men systematiskt uteslöt det
perforatörerna ur det arbetet. I bakgrunden låg, så att säga, vad det var för nånting som vi
ville uppnå. Vi ville se om det gick att göra nånting som inte bara stödde det mindre kva-
lificerade arbetet, utan som kunde vara stöd för kvalificerat yrkesarbete. Så det blev ett
dilemma. Det andra, om man kunde fortsätta på den historien … Vi har varit ganska
försiktiga när vi har omtalat journalisterna i UTOPIA-projektet här. De inbjöds till kon-
ferenser och till det ena och det andra, men reellt sett så bjöd vi in med armbågen. Det
var det ingen tvekan om. Det här var ett projekt för grafiker och sen när hela materialet,
förhandlingsunderlaget, fanns där, så kunde man möta både journalister och arbetsgivare.
Nu spetsar jag till det lite grann, men även om det, liksom, fanns inbjudan, så var det
ändå ett fokus på det grafiska yrket. Till exempel mer fokus på ombrytaren än på redige-
raren, för att tala klarspråk när det gäller några yrkesgrupper. Om jag skulle vidga det till
idag, så tror jag att den typ av utmaning som ligger i deltagande design och den typen av
former, när det gäller utveckling av IT, nya medier eller vad vi nu kallar det för, handlar
inte om att kunna göra nånting tillsammans med en väl definierad, avgränsad yrkesgrupp.
Den handlar om att kunna utveckla system, infrastrukturer, teknik där det råder massiv
heterogenitet, där det finns, inte bara olikheter i intressen, utan olikheter i kunskap. Och
det är en annan arena, men min uppfattning är att det är precis där som ”participatory
design”, och det som vi kallar för den skandinaviska skolan kan bli intressant igen, om
det förmår att ge sig in där. För annars så har vi inte mycket att bidra till den utveckling,
som flera har vittnat om gått i stå lite grann, men om vi kan återfinna konfliktfältet, men
nu kanske inte konfliktfältet mellan en väl avgränsat grupp av typografer och tidningsäga-
re, utan återfinna konflikten i heterogenitet, i verkligt kontroversiella frågor, och arbeta
med stöd, infrastruktur, för det, så tror jag vi har en fantastisk utmaning igen och jag tror
att samma typer av metoder är extremt relevanta i det sammanhanget också.

Per Lundin: Tack, Pelle. Nu är det så att vi har mindre än en kvart kvar, museet stänger
17.00 så vi får inte dra över tiden. Det var några som ville säga någonting. Om det inte är
extremt angeläget så skulle jag vilja föreslå att vi försöker gå fram och fråga vad som hän-
de sen. Men är det några som vill säga någonting, så gör det, men gör det gärna kort.

Björn Burell: Ja, jag tror att Ewa är inne på ett spår som vi missade rätt mycket och det
tror jag nog facket får ta på sig mera än forskarna, faktiskt. För i det här fallet så jobbar
nog forskarna med en befintlig miljö, så att säga, det kunde inte ändras så mycket just
där. Och det vill säga, det här var en grupp som hade kommit i kläm i utvecklingen. Där
man hade gått över från vanlig maskinsättning från manus, där det ju i stort sett satt her-
rar, till att stycka upp processen så att journalisterna gav sina manus till damer, som ”per-
forerade” in det här, eller skrev in det. Och de hade inte den utbildning som var ”den
rätta” för att arbeta med ombrytning och sånt där. Det gjordes många ansatser och också
utbildningsplaner för att få igång det här, men jag törs påstå att det lyckades aldrig särskilt
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bra. Och det perspektivet fanns där. Det finns säkert många kvinnor som har gått in nu
och kanske blivit ombrytare och journalister och allt möjligt, men jag tror att det inte var
nån bra ”jämställdhetsforce” på Grafiska i det här fallet.

Per Lundin: Ewa, en kort kommentar.

Ewa Gunnarsson: Bara kort. Jag håller helt med dig. Vi gör ett sånt projekt i Luleå, där
vi har både genus och etnicitet med och, ja, civilsamhället som ”stake holders” i utveck-
ling av en teknik som ska kommersialiseras och som nu har fått jättemycket pengar från
sjunde ramprogrammet. Och det ska bli intressant att se vad det sker för kunskapspro-
duktion där. Men jag håller helt med dig.

Per Lundin: Jag föreslår att vi nu börjar avrunda det här. Jag har några avslutande frå-
gor, tankar. Vad hände sedan? Vad blev resultatet av DEMOS och UTOPIA? Vad blev
resultatet av det fackliga engagemanget i teknikutveckling? Vad hände med den skandina-
viska skolan? Och jag undrar också hur de här idéerna och de här projekten uppmärk-
sammades utomlands, för de fick ju en hel del uppmärksamhet har jag förstått. Slutligen
så undrar jag: Vad hände med grafikerna egentligen? Vi har inte mycket tid på oss. Men
några avslutande reflektioner från var och en kanske? Är det någon som vill börja?

Björn Burell: Jag kan börja.

Per Lundin: Björn.

Björn Burell: Ja, man kan ju börja med där du slutade: Vad hände med grafikerna? De
flesta som jobbade på tidningar med de här processerna, antingen har de blivit bortratio-
naliserade och slutat med avgångsvederlag eller nånting i den stilen, successivt så att säga,
eller så har de gått över och blivit redigerare och bildframställare och journalister. Många
av dem har faktiskt gått över till Journalistförbundet, för gränsen mellan arbetsuppgifter-
na var så hårfin. Ville man faktiskt utvecklas var man tvungen att ta sig an de journalistis-
ka arbetsuppgifterna också, och där nånstans är ungefär läget idag. Så det rekryteras kort
och gott inga grafiker, i varje fall inte till tidningsredaktionerna. Det finns en del i trycke-
rier och så, men jag hörde så sent som häromdan av Björn här att han tycker till exempel
att bildbehandlingen är eftersatt på tidningarna och kvalitén där är inte särskilt hög. Här
skulle det faktiskt fortfarande vara motiverat med en kompetensutveckling av en grafisk
kompetens och man kan vrida och vända på det här, helt spontant, det kan man göra.
Sen har vi pratat en hel del om erfarenheterna från UTOPIA i stort, och det är ju kun-
skapsutbyggnaden och kompetensen, det fackliga utredningsarbetet, hur man tar det till
sig. När det gäller internationella erfarenheter, så såg jag för ett tag sen en rätt intressant
bild av Pelle Ehn och din kompis. Ni var faktiskt i USA 1982 och besökte typograffacket
ITU.98 Och det fick jag av kompis som bor i Spanien, han skickade det till mig. Han
skickade inte i det syftet, men jag såg den bilden. Så nog fick det ett internationellt ge-
nomslag också.

Per Lundin: Pelle, vill du säga något om det?

Pelle Ehn: Ja, det var ju stora förväntningar när projektet gick mot sitt slut. 1985 så be-
sökte en vetenskapsjournalist från MIT:s Technology Review projektet och skrev en artikel i
MIT:s Technology Review och som slutar: ”UTOPIA, where workers craft new technology.

98 ITU, förkortning för the International Typographical Union, amerikanskt fackförbund som bildades
1852. Förbundet gick 1986 upp i fackförbundet the Communications Workers of America (CWA).
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Today Scandinavia, tomorrow maybe the rest of the world”.99 Så blev det förstås inte!
Inte alls. Men det var enorma förväntningar. Vad har blivit uppfyllt nu? Ja, det blev inte
TIPS, det blev inte det här systemet. Det blev Macintosh och Paul Brainard och Adobe
och allting sånt. Men det blev en arbetsform i utveckling av teknik tillsammans med bru-
kare som har överlevt och utvecklats på många intressanta sätt. Och det blev också bi-
drag till en förståelse av betingelser för teknikutveckling. Det måste gå vidare som jag ser
det. Det är just att inte trampa vidare i gamla spår, utan hitta var det är vi måste gå in
nånstans idag och idag är kontexten så mycket. Det är annan roll för fackföreningar, na-
turligtvis, också en helt annan struktur, med nätet och alla infrastrukturer vi har på nätet,
en helt annan omgivning. Vi har också helt andra möjligheter idag för brukare att vara
med och själva utforma sina verktyg, system, och så vidare. Så det finns en mängd nya
förutsättningar. Och det intressanta är om man kan ta fatt i till exempel sånt som förut-
sättningar för brukare att själva vara med och utveckla sina system, sina verktyg, men
göra det i fält som inte är trygga, utan som är kontroversiella, utan där man måste lägga
upp nånting på bordet och där man inte har kontroll över de lösningar som förhandlas
fram. Så vill jag avsluta med en historia från UTOPIA-projektet. Efter UTOPIA-
projektet. En av de saker som vi hade utvecklat där var det vi kallade för ”den organisa-
toriska bygglådan”. Det handlade helt enkelt om hur man byggde organisationer med
teknik. Så körde det ihop sig i en central förhandling i Danmark, mellan typograferna,
journalisterna och tidningsarbetsgivarna. Så man bad att vi skulle komma ner till förhand-
lingen med den grafiska bygglådan, som var det här organisationsspelet, och så kunde
man bygga organisation med den för att hitta nya öppningar i hur man skulle kunna
komma fram till resultat i förhandlingarna, och själv tycker jag det är en solskenshistoria
över nånting som inte alls var tänkt för att användas i centrala förhandlingar. Den här
typen av verktyg behöver inte bara fungera på verkstadsgolvet, på kontoret. De kan fak-
tiskt fungera också i managementsammanhang, till exempel i en central förhandling.

Per Lundin: Tack ska du ha. Vi har som sagt inte så mycket tid kvar, men jag skulle vilja
ge alla chansen att säga någonting. Birgitta.

Birgitta Frejhagen: Ja, det är ingen idé att vi pratar fort, va? Nä. Alltså, jag tycker ju
ändå att man ska se de politiska krafterna in i den här utvecklingen. Vi pratade från bör-
jan, innan du kom, Sten, om 60-talet och -68 och universiteten, men också om det som
hände uppe i Kiruna, gruvstrejken och allt detta. Det ledde till hela reformeringen av
lagstiftningen för arbetslivet. Jag kan inte känna att den skulle ha kommit fram om vi inte
hade haft drivkraften ifrån det omgivande samhället. Det innebar att förtroendemannala-
gen och MBL blev verktygen som gjorde att alla kunde vara med, via studiecirklar, och
via tid och resurser, att formulera sig. Och sen kommer nästa bit med det stora syssel-
sättningsproblemet som leder fram till ytterligare en, så att säga, nivå på mitten på 80-
talet, med väldigt mycket av formuleringar som: ”Vad vill vi egentligen själva? Och hur
kan det se ut i till exempel hemtjänst och industri?” Alltså, de som nu får UsersAward100

från LO, de finns med i de här visionerna från -85. Du sa 40 år från -68. Det är en lång
tidsperiod, men det är ju inte så att den har avstannat, utan det finns kraft, det är bara det
att det idag är helt annorlunda. Jag var med Anders Stendalen101 som då var Gruvs ordfö-
rande, uppe i Kiruna, och vi förhandlade då om nåt som hette ”styrd lastning”, där sy-
stemen skulle följa lastarna, maskinerna som lastade. Men egentligen var det gubbarna

99 Robert Howard, ”UTOPIA: Where Workers Craft New Technology”, Technology Review 1985:3, 43–49.
100 UsersAward, organisation som bildades av LO och TCO 1998 med syfte att undersöka konsekvenserna
av IT-användningen i arbetslivet.
101 Anders Stendalen, f. 1937, fackföreningsman. Stendalen var ordförande i Gruvindustriarbetareförbundet
och senare även president i the Miners’ International Federation (IMF).
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man skulle följa, för det var ett ett-till-ett-förhållande mellan maskin och en viss man.
Och det gick inte att genomföra med den kraft som då fanns från fackets sida. Men idag
finns det inte en gubbe på en lastare, utan de sitter som operatörer och processtyrare och
många har väldigt bra jobb. Så det blev stopp och det blev en ”inlänkning” av utveck-
lingen på andra sätt, som jag tror att man idag egentligen, från område till område, fak-
tiskt kan se finns och den utvecklingen har inneburit att var och en har fått lite mer själv-
förtroende, lite mer förutsättningar för att vara med och påverka. Och jag säger lite mer,
och jag menar verkligen lite mer, det är väldigt stora grupper som inte har tillräckligt.
Fortfarande har stora grupper bara en halv fot i informationssamhället idag. Men det ger
också en förutsättning för att gå vidare. Så om vi ska dra de långa linjerna är jag nog ändå
väldigt optimistisk.

Per Lundin: Tack, Birgitta. Det var en rätt positiv bild. Ewa?

Ewa Gunnarsson: Jag tänker så här. Det viktiga för mig, det är en kunskapsproduktion
som genereras tillsammans, forskare, praktiker, eller deltagande. Och då kan man ju se
det lite bredare. Och det är en strömning som drivs av, nu jag kan inte hålla isär vad jag
fick från kvinnorörelsen, vad jag fick från kvinnoforskningen, för det ena är ju en demo-
krati på ett sätt, det andra är en demokrati på nåt annat, från UTOPIA. Men jag kan ju se
att vad jag länkar mig till är nånting som kommer mycket starkare i akademin, det man
idag benämner för ”interaktiv forskning”. Och det finns många forskningsmiljöer i Sveri-
ge. Det kommer ut en antologi strax efter sommaren om de miljöerna, till exempel. Men
de jobbar inte så mycket mot teknik, men man jobbar med den typen av metoder, delta-
gandemetoder, på olika sätt. Och jag har knutit nu kontakt med en forskare vid Institute
of Reflective Practice i England.102 Så det är ett sätt att lära sig och delta tillsammans,
forskare, pratiker, på mer jämlika villkor och vi jobbar med ”IT for change in India” ut-
ifrån de utgångspunkterna. Och de hade ju inte hört talas om UTOPIA-projektet, förstås,
men eftersom jag har såna bakgrunder, så ser jag att det globalt finns en längtan om de-
mokrati i världen och den går in på olika sätt in i den strömmen, skulle jag vilja säga. Ja,
så tänker jag, i alla fall.

Per Lundin: Tar ordet vidare till Rune.

Rune Karlsson: Ja, jag vågar säga att DEMOS lade grunden till det som, ungefär tio år
efter vi körde projektet, blev ”effektivitet genom samverkan”. Och det var nåt helt annat
än de här konflikterna vi hade. Och ”effektivitet genom samverkan” är ju det som gäller
fortfarande genom hela järnvägssektorn. Så just förståelsen för att effektivitet skapar man
faktiskt genom att man har en förståelse av att tekniker förstår hur människor funkar och
att människorna har en möjlighet att sätta sig in i tekniken. Så jag tror det lever fortfaran-
de.

Per Lundin: Då lämnar jag ordet till Lennart.

Lennart Lennerlöf: Ja, jag är rätt pessimistisk, måste jag säga, på kort sikt. När ALI las
ner, så följde ju en rad protester. Dels nationellt från oss, några stycken. Det hjälpte ju
inte. Men också internationellt, och där man uttalade sin förbluffelse över att den svenska
arbetslivsforskningen, som man trodde var väl förankrad, hos fack, arbetsgivare, politiska
partier, helt plötsligt kunde råka ut för nåt sånt här. Det har varit ur internationellt per-
spektiv fullständigt oförklarligt. Jag anknyter i min bok bland annat till Göran Häggs bok

102 Se t.ex. www.reflectivepractices.co.uk/ (information hämtad 15/9 2008).
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Välfärdsåren,103 där hans utgångstes är att Sverige under senare delen av 1900-talet hade en
slags mental stormaktsställning som på intet vis motsvarades av vår storlek. Han jämför
det med 1600-talets svenska stormakt. Men hans sista avsnitt heter ”Återtåget” och ”Ef-
ter sammanbrottet”. Och han kan konstatera att allt detta går förlorat under slutet 1900-
talet, början av 2000-talet. Och nåt liknande, menar jag, håller på att ske för svensk ar-
betslivsforskning. Här krävs det nya initiativ, det krävs en nystart för att vi ska komma
vidare. Det är ingen idé att gråta över Arbetslivsinstitutet och fundera på hur ska vi repa-
rera det, utan vi, ni som kommer att överleva mig, måste försöka hitta en nystart i nån-
ting som kan engagera människor. Forskare, fack, arbetsgivare, folk i allmänhet, hur ska
de kunna engageras för en vettig utveckling på det här området. Och jag har inte svaret
och det skulle förvåna mig mycket om nån av er har det idag, men varsågod.

Per Lundin: Det var en betydligt mer pessimistisk bild av det hela. Jag vill ge Yngve,
också, chans att säga nånting.

Yngve Sundblad: Ja, jag kan på sitt sätt dela din pessimism, Lennart, därför att det finns
så oerhört mycket kvar att göra. Det finns ett armod på arbetsplatserna fortfarande som
är förfärligt, som till exempel LO:s UsersAward med sina IT-kartor har visat. Så det finns
en viktig uppgift för oss fortfarande, men jag vill ändå vara optimistisk nog och tro på de
goda exemplen. Jag har väl varit med om ungefär 15 projekt av ”participatory design”-
natur, eller ”cooporative design”-natur som jag hellre säger, efter UTOPIA, på verkstads-
arbetsplatser, på kontorsarbetsplatser, på polisens anmälningscentraler i skärgården, lära-
re i skärgården, familjers kommunikation, lågstadiebarns i Rågved IT-stöd för historiebe-
rättande, och det visar att den här tekniken håller, och att man kan engagera folk på det
här sättet. Och UsersAward, som jag tror Birgitta nämnde, och jag ibland kallar
UTOPIA2000, visar också att det finns mycket att förbättra och att det går. Vi har i
UsersAward en pristävling där som visar på att det finns en hel del fint IT-stöd på ar-
betsplatserna. Men det handlar, sist och slutligen, om ett starkt deltagande, och faktiskt
om maktförhållanden, på arbetsplatserna också. Det där med makt tycker jag vi har glömt
sen 80-talet, det är väl kanske mitt slutord här. Ja, det pratade vi mer om då och det skulle
jag vilja prata om igen.

Per Lundin: Tack ska du ha, Yngve. Jag vill också ge en chans till Björn Sporsén och Per
Erik Boivie att säga nånting.

Björn Sporsén: Ja, som grafiker i framtiden tror jag nog vi får ... Först och främst ett
otroligt bra självförtroende så att vi kan föra fram våra åsikter, inte som förr av endast
facket, utan nu måste vi själva utbilda oss och se framåt. Det går inte bara att luta sin
rygg, utan att man har en fackförening bakom sig, utan den får man ta hjälp av när man
hamnar i den situationen. Det är det enda sättet för oss att överleva.

Per Erik Boivie: Ja, jag skulle vilja bara knyta an till Lennart Lennerlöf. Du och jag är
nästan lika gamla ungefär, men jag är nog mycket mera optimistisk, mycket optimistisk,
och du sa att det gäller att hitta en fråga, ett område där man kan engagera sig, och jag är
själv engagerad i klimatfrågan, klimathotet, nu, väldigt starkt, och håller på med ett väl-
digt konkret projekt åt facket på det området som jag tror väldigt mycket på. Och det
gäller att bryta in på arbetsplatserna, där ju fackföreningsrörelsen har passat väldigt
mycket i den frågan, extremt mycket. Det har funnits liksom ett filter för all debatt och
all forskning som har skett, både i FN och på annat sätt. Men nu tror jag börjar det synas
lite grann ute. Det har bildats en interimsstyrelse, såg ni kanske häromdagen, för nånting

103 Göran Hägg, Välfärdsåren: Svensk historia 1945–1986 (Stockholm, 2005).
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som heter Klimataktion.nu, och i den styrelsen finns TCO, vänsterpartiet, miljöpartiet,
Svenska kyrkans ungdomsförbund. Det ska bli intressant att se vad som händer när den
konstellationen är klar, för den är ju inte okontroversiell, om man säger så. Men det hän-
der saker och ting. Det där tror jag kan bli en brytpunkt, nånting som gör att man kan få
ett nytt engagemang, samverkan mellan forskare och fack och också arbetsgivare och
arbetstagare, att det händer nånting ute på arbetsplatserna och att man får in en annan
samhällsdebatt i de här frågorna.

Per Lundin: Tack, Per-Erik. Sten, du nämnde, när du inledde här, att det har gått 40 år
sedan 1968. Jag tänkte ge dig chansen att få säga några avslutande ord.

Sten Henriksson: Ja. Man kan titta på forskningen i Sverige och ställningen internatio-
nellt, och då kan man se hur det är med svensk datavetenskap i forskning, jämfört med
andra forskningsområden. Det vill säga att svensk datavetenskaplig forskning är mycket
lågt rankad. Den är mycket liten. Vi ligger långt under nån sorts genomsnitt, i motsats till,
ska vi säga, biomedicin. Men det finns ett projekt som faktiskt nämns här och var i läro-
böcker och det är alltså UTOPIA. Därför, och det spelar alltså en roll, det finns en sorts
internationellt erkännande av det. Däremot kan man ju undra hur arvet i Sverige har för-
valtats. Det är roligt att höra vad Yngve säger och jag tror att han i sin personliga praktik
för det vidare, men en gissning är väl att sådär 19 av 20 svenska IT-människor inte har en
blekaste aning om vad det här handlar om eller har hört ordet UTOPIA. Det är angeläget
att det finns nån sorts dokumentation av detta som finns tillgänglig. Kanske kan det
komma ur det här. Slutligen, det som verkligen är spännande är kooperativ verksamhet.
Det är ju fantastiskt, här sitter 500 eller 1 000 människor och bygger ett operativsystem
ihop. Hela den här rörelsen för öppen programvara är i samma anda. Där är platsen för
aktivister och radikaler, och det är en kraft i den rörelsen som hotar vår tids IBM, inget
namn nämnt. Men det är alltså samma situation, att underifrån kan man göra saker. Det
är väl den hoppfullhet jag kan hitta i det här. Ja, det är nog du som får ha de sista orden
här, Per.

Per Lundin: Tack ska du ha, Sten. Jag tänker inte lägga ut texten i nån större utsträck-
ning. Vi skulle kunna prata flera timmar till om det här, men nu måste vi faktiskt sluta.
Museet har stängt, så jag vill tacka er alla en sista gång med en applåd. Tack ska ni ha.


