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Abstract 
 

The witness seminar “IT i bank- och finanssektorn 1960–1985” 
[IT in the Banking and Finance Industry 1960-1985] was held at 
Tekniska museet [the National Museum of Science and Tech-
nology] in Stockholm on March 13, 2006 and was led by Rune 
Brandinger. Different aspects of the use of information systems 
and information technology in early days in Swedish banks were 
discussed and debated at the seminar. The discussion started 
with the first routines that were automated using computers. In 
the beginning the emphasis was on rationalization and to 
automate time- and personnel-consuming tasks. Examples of 
such routines were payrolls and interest calculations. Soon 
computers and information systems were used to develop new 
products for the customers. Concerning competition, the main 
groups of competitors were the savings banks and the 
commercial banks. While these two groups were competing, 
within the groups there was a lot of cooperation, especially 
regarding technical infrastructure and building common systems. 
This cooperation led to Sweden being at the forefront in many 
areas. Being among the first countries Sweden started with com-
puterized inter-bank clearing in 1968. The seminar also covered 
the introduction of automatic teller machines, where the Swedish 
savings banks were the first users, and after some trials with off-
line machines the first real on-line machine was introduced in 
1976. Besides the systems developed and used within the banks, 
the giro systems Bankgirot and Postgirot were discussed as well 
as the distributors and suppliers of the computes and the sys-
tems. 

 



 

 
 
 



 

Förord 
 
Vittnesseminariet ”IT i bank- och finanssektorn 1960–1985” ägde rum vid Tekniska mu-
seet i Stockholm den 13 mars 2006, arrangerat inom ramen för dokumentationsprojektet 
”Från matematikmaskin till IT” som är ett samarbete mellan Avdelningen för teknik- och 
vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sverige och Tekniska museet. Det spela-
des in med ljud och bild samt transkriberades därefter. Björn Thodenius från Handels-
högskolan i Stockholm har i samråd med seminariedeltagarna redigerat transkriptet. De 
redaktionella ingreppen har varit varsamma och har skett i syfte att öka tydlighet och 
läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Det redigerade transkriptet är fackgranskat av den 
fokusgrupp för bank och finans som i dokumentationsprojektet ansvarat för det aktuella 
seminariet. I fokusgruppen ingår Rune Brandinger, Bengt-Åke Eriksson, Sture Hallström, 
Per Olof Persson, Fredrik Runnquist samt Björn Thodenius. Originalinspelningen finns 
tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm. Dokumentationsprojektet finansieras med 
bidrag från KK-stiftelsen, Riksbankens Jubileumsfond samt Stiftelsen Marcus & Amalia 
Wallenbergs minnesfond. Arbetet i fokusgrupp bank och finans har dessutom fått ytterli-
gare finansiering från Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken samt Swedbank. 
 
Deltagare: Rune Brandinger (ordf.), Gunnar Alm, Hans Olof Andersson, Ragnar 
Cederlund, Bo Frejhagen, Sture Hallström, Lars Nyberg, Curt G Olsson, Bengt Rydén, 
Jan Rydh och Gunnar Sandell. 
 
Övriga närvarande vid seminariet: Lars Arosenius, Perolof Axelson, Bengt-Åke 
Eriksson, Inger Gran, Christer Malm, Per Olof Persson, Peter Du Rietz, Pär Ritsell, 
Fredrik Runnquist, Anders Svedberg, Björn Thodenius samt ytterligare personal från 
Tekniska museet. 
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IT i bank- och finanssektorn 1960–1985 
 
Per Olof Persson:1 Välkomna till det här vittnesseminariet. Det är det tredje vittnes-
seminariet inom det stora projektet IT-historia. Vi har haft ett vittnesseminarium som 
handlat om tidiga datorer, BESK och sådant2 och vi har haft ett vittnesseminarium inom 
området IT inom vården3, men det här är det första i den här fokusgruppen. 

Det här projektet startades inom Dataföreningen för cirka tre år sedan och har bedri-
vits i huvudsak på ideell basis och successivt har vi fokuserat på olika områden. Det är 
tidiga datorer, IT i vården och IT i finansvärlden. Jag har uppfattat att vi kommit väldigt 
långt när det gäller IT i finansvärlden och Sverige har legat långt framme på det området, 
så det borde finnas en hel del att lära utav de erfarenheter som har gjorts av er som finns 
här. Det här är det första seminariet inom det här området och vi kan se det som att vi 
skannar över området, vilka områden som kan tänkas vara värda en fördjupning och där 
vi kanske kan samla folk inom specifika områden, för det här är ganska generellt för 
bankvärlden som sådan. 

Vi har haft förmånen att hitta några entusiaster som bildar den här fokusgruppen, 
inte minst Rune Brandinger som är sammankallande i gruppen och vi har Fredrik 
Runnquist som sitter här, vi har Bengt-Åke Eriksson som är här och vi har Sture 
Hallström. 

När vi har sökt pengar hos olika stiftelser så har successivt kraven på vetenskaplig 
höjd inom projektet stigit. Då har vi fått förslaget att till varje grupp knyta en forsknings-
sekreterare. Vi har en sådan här i form utav Björn Thodenius som kommer ifrån 
Handelshögskolan i Stockholm. 

Särskilt KTH är engagerade i projektet, de har en avdelning som heter teknik- och 
vetenskapshistoria och de har bland annat föreslagit den här formen, att ha vittnessemi-
narier, för att samla erfarenheter på ett bra sätt. Hela det här vittnesseminariet, som ni 
ser, spelas in på video för att det skall kunna bevaras och behandlas. Vi är också måna 
om att bevarandet skall gå till på ett bra sätt och Tekniska museet har tagit på sig att 
bevara materialet. Vi har här Peter Du Rietz från Tekniska museet som är ansvarig för 
bevarandet av materialet framöver. 

Tekniska museet och andra medverkande i projektet har sina regler när det gäller att 
material som spelas in skall vara allmänt tillgängligt, så att vi får inte komma med krav 
senare utan tanken är att det skall vara allmänt tillgängligt. Jag tror jag nöjer mig med de 
orden och hälsar Rune välkommen. 
 
Rune Brandinger:4 Tack. Jag vill understryka än en gång att för att vi skall få några slan-
tar till det här så kommer vi behöva visa att det finns en slags vetenskaplig höjd i vad vi 
levererar. Så ett viktigt syfte med den här eftermiddagen är att vi kan spåra någon slags 
struktur i de här hågkomsterna, för att få någon slags stadga och systematik och sam-
manhang i den här historiska beskrivningen. Så det innebär att vi, hoppas jag, kommer att 
mötas åtskilliga gånger mer, men då fördjupat på området som vi har kommit överens 

                                                 
1 Per Olof Persson, civ.ing. och konsult, projektledare för Dataföreningens IT-historiska projekt. 
2 Se Lundin, Per (red.), Att arbeta med 1950-talets matematikmaskiner: Transkript av ett vittnesseminarium vid Tek-
niska museet i Stockholm den 12 september 2005. 
3 Se Milena Dávila (red), Att arbeta med och utnyttja IT under 50, 60 och 70 talen – Fokus på Laboratorieteknik. 
Vittnesseminarium den 17 februari 2006, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm. 
4 Rune Brandinger, f 1931, civ. ek. och tekn. dr. hc., datorsäljare vid IBM Svenska AB 1957–1961, chef för 
kundskolan 1961–1964, datachef i Skandia 1964–1970, ekonomidirektör 1970–1972, administrativ direktör 
Söderberg & Haak och VD Ratos 1972–1976, vVD och administrativ direktör Uddeholms AB 1976–1980, 
VD Försäkringsbolaget Valand 1980–1986, VD och koncernchef Södra Skogsägarna: 1986–1992, Styrelse-
arbete 1993–. 
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om, att det här var viktigt för det skede som vi försöker belysa, och det är alltså i första 
hand tiden 1960–1985. 

Jag hade tänkt vi skulle lägga upp det så, ni vet huvudreglerna såsom de har kommit 
ut till er i skrift, att en 10, max 15 minuter per person, så att vi är färdiga totalt här i den 
här kretsen som sitter i podiet inom ett par timmar. Sedan tar vi en liten paus och under 
den pausen försöker vi identifiera, vad var nu huvudfrågorna, vad var de viktigaste ske-
endena och sedan ägnar vi de två avslutande timmarna till att gräva djupare i dem. Nu är 
det så att Curt Olsson, som sitter närmast mig här, kommer att behöva avvika om cirka 
tre kvart. Så att Curt tänker jag invitera väldigt tidigt i den här rundan. Men det finns fler 
skäl till det, jag tror att en rimlig uppläggning idag är att vi börjar med att försöka se, vad 
fanns det för långsiktiga mål för bankverksamhet och finansiell verksamhet under de här 
25 åren vi talar om. Vilka strategier beslutade man sig för på företagsledningsnivå, för att 
nå de här långsiktiga målen och vilken roll tilldelades IT i de strategierna. Jag skulle gissa 
att Curt och Bengt kan hjälpa till att belysa detta. Bengt kom visserligen in egentligen 
senare i det här men såsom vetenskapsman och forskare och allmänt historieintresserad 
så gissar jag att du kan bidra med en hel del aspekter även på tidsrymder där du inte själv 
var ansvarig för verksamheten. Du kom väl till Börsen just då, 1985, tror jag. 
 
Bengt Rydén:5 Får jag fråga, är det förbjudet att över huvud taget beröra tiden från 1985 
och framåt. 
 
Rune Brandinger: Absolut inget är förbjudet. 
 
Bengt Rydén: Är det lämpligt då? 
 
Rune Brandinger: Ja, tyngdpunkten ligger där men historiska skeenden har ju den 
egenheten för sig att det finns inte en bestämd dag där de startar eller dag när de slutar, 
utan det finns långa startsträckor och slutsträckor. Så efter Curt och Bengt tänkte jag att 
sedan skulle vi låta de som hette IT-chefer och idag skulle de väl förmodligen heta Chief 
Information Officers (CIO:s), tala om hur ni tolkade de här strategierna. Vilka slutsatser 
drog ni när det gällde ny IT-funktionalitet för att uppnå de här strategierna som era che-
fer hade kommit fram till. Jag kan föreställa mig att Sture och Gunnar Alm och Hans 
Olof skulle kunna hjälpa till med att belysa det. Så det blir ganska bra sittning om vi fort-
sätter längs med bordet. Sedan kom ni ju på en massa geniala idéer som var lagom 
genomförbara och då skulle jag kunna tänka mig att i nästa omgång får Lars Nyberg, som 
representant för de leverantörer som visste väldigt mycket om hur det här skulle gå till, 
ibland alldeles för mycket, ta till orda och slutligen de som fick sopa ihop resterna av det 
hela. Alltså Ragnar Cederlund och Bo Frejhagen som skulle försöka få systemen att fun-
gera. 

Slutligen tänkte jag också be Gunnar Sandell, som företrädare för de medarbetare i 
finanssektorn som ställde upp, förstod vad det handlade om och som bidrog konstruktivt 
till att det här gick att genomföra och att vi kom så långt i detta land, även sett i ett 
globalt perspektiv. Det är ungefär genomgången, alltså lite helikopterperspektiv, hur såg 
företagsledningarna på detta, hur tolkade CIO:s det, hur hanterade sedan leverantörer 
och systembyggare det hela för att det skulle bli verklighet, ungefär i den ordningen. Då 
ger jag ordet till Curt. 
 

                                                 
5 Bengt Rydén, f 1936, civ. ek och ekon. dr. från Handelshögskolan i Stockholm, chefredaktör Veckans 
Affärer 1971–74, VD SNS 1974–84, VD och ordförande i Stockholms Fondbörs 1985–99, ledamot i ett 
antal styrelser 1998–. 



9 

Curt G Olsson:6 Tack skall du ha. Innan jag börjar så skall jag göra två reservationer. För 
det första så fick jag kontakt med Rune så sent som i torsdags i förra veckan och jag blev 
utlovad ett mail som skulle beskriva vad som förväntades av mig men jag råkade ut för 
ett IT-haveri i helgen när jag var ute på landet, på det sättet att Telias server lade av. Så 
jag fick inte besked om vad jag egentligen skulle göra förrän igår klockan nio på kvällen, 
så särskilt genomtänkt är det kanske inte. Sedan vill jag också göra den reservationen att 
det är 10 år sedan jag pensionerades vid 69 års ålder och dessförinnan hade jag i tolv år 
varit styrelseordförande och frågor utav den här karaktären är ju inte prioritet i styrel-
serna, tyvärr kanske man skall säga. Så mina kunskaper är kanske en smula rostiga. Men 
min ålder kanske har den fördelen att jag har upplevt ett och annat som det tedde sig 
innan IT kom in i bilden. Jag har sett som sommarvikarie på Skandinavbanken7 i 
Kristianstad hur de flesta människor fick lönen i kontanter. I bästa fall fick de en check 
som de skulle springa in på banken och lösa in. Jag har sett kö i både bank och post för 
enkla transaktioner utav typen att ta ut 200 kronor till helgen. 

Jag besökte en gång på 60-talet ett engelskt försäkringsbolag och det var intressant att 
se när premierna kom in i stora postsäckar i kuvert från Mrs Jones som skrev ett litet 
brev som sade, ”enclosed please find”, och då hade hon lagt med en check på premien, i 
bästa fall. I sämsta fall så kom det in i form av money orders, det vill säga. ett pund, 13 
shilling och 10 cent, kom i små portioner så att man skulle sitta och räkna ihop. Allt det 
där skulle sorteras och sedan skulle man då mata in i en reskontra att premien var betald. 
Det måste ha varit ett fruktansvärt arbete och så såg det alltså ut. Jag upplevde också som 
stipendiat i Amerika på 50-talet att jag fick ett stipendium ifrån Handelshögskolan och 
man hade då bestämt att 9/10 utav det skulle betalas ut under mitt läsår på universitetet 
och jag skulle bara få det med 1/9 i månaden. Det innebar att jag fick ett så kallat rese-
kreditiv vilket var ett papper i folioformat undertecknat utav tre stycken firmatecknare i 
banken hemma och med detta i hand måste jag varje månad, den första eller strax efteråt, 
tåga upp på Chase8 huvudkontor och slå mig igenom alla vakter som fanns också på den 
tiden, för att komma upp i de övre salongerna och efter någon timme där så fick jag en 
check som jag kunde gå ner och casha. Idag kan jag tänka mig att man hade fått ett konto 
i Sverige och ett Visa-kort så man även kunde ta ut de där pengarna, men så var det då. 

Utgångspunkten skulle jag vilja ta i detta att svenska banker har varit väldigt duktiga 
på en punkt i varje fall, och det är att ha ett ganska intimt samarbete på det tekniska pla-
net. Man kanske skar halsen av varandra i marknadsföringen, men tekniskt har man varit 
väldigt pragmatisk och sagt att det är ingen mening med att vi försöker att konkurrera 
med tekniken bara, utan vi konkurrerar med annat och det har gjort till exempel att man 
har en elektronisk clearing9. Man startade en gång i tiden bankgirocentralen10 som är ett 
gemensamt organ och därmed har man nollställt, så att säga, den tekniska konkurrensen. 

Den andra utgångspunkten är att IT i bank, kan man nog säga, mycket gick ut på att 
man skulle attackera pappersflödet. Man talar ju om The Paperless Society och det har ju 
inte blivit så men i bank är det kanske speciellt, man måste ha kvitton med namnteck-
ningar på, man måste ha inbetalningskort som bär information om en betalning. Med IT 

                                                 
6 Curt G. Olsson, f 1927, civ. ekon., Stockholms Sparbank, Barnängen, Bankgirocentralen, från 1964 i 
Skandinaviska Banken och sedan Skandinaviska Enskilda Banken, 1972–74 VD Stockholmsgruppen, 
1976–84 VD, ordförande 1984–1996, en mängd styrelse- och förtroendeuppdrag. 
7 Skandinaviska Banken, grundad 1864, bildade Skandinaviska Enskilda Banken 1972 genom en 
sammanslagning med Stockholms Enskilda Bank (grundad 1856), från 1998 SEB. 
8 Chase National Bank, grundad 1877, efter fusionen med Bank of the Manhattan Company 1955, Chase 
Manhattan Bank. 
9 Dataclearingen mellan svenska banker skapades 1968 som ett system för clearing och avveckling av 
checkar mellan bankerna. 
10 Bankgirot bildades av affärsbankerna 1959 för att förmedla betalningar och betalningsinformation mellan 
bankkonton. Bolaget fick namnet Bankgirocentralen, BGC AB. 
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så försöker man begränsa cirkulationen utav de där dokumenten, de skall inte behöva 
vandra runt hela vägen som till exempel en check gör i Amerika. Från det jag ställer ut 
den så får jag därefter någon månad tillbaks den från banken efter att den har passerat 
kanske hela kontinenten. Man försöker också ersätta den pappersburna informationen på 
olika sätt. 

I Sverige har vi aldrig har haft den hausse på checkar som man har i den anglosaxiska 
världen och tur är väl det, för att checken är ett väldigt kostsamt betalningsmedel att 
hantera. Istället har ju girosystemen i Sverige varit det som har svarat för betalningarna 
och där måste jag erkänna att det var postgirokontoret11 som var först och hade kommit 
nästan i en monopolställning när det gällde distansbetalningar och bankerna vaknade 
ganska sent. 1959 startade bankgirosystemet som en konkurrent till posten. Gunnar 
Sträng12 var ute på diverse ställen, Leksand och andra, och sade att ”f-n skulle ta ban-
kerna om de konkurrerade med postgirot” men vi gjorde det i alla fall. 

Om man tittar på hur IT har utvecklats i betalningssystemet så skulle jag säga att en 
viktig punkt har varit de så kallde returdokumenten. Vi ser hur, när ni får en räkning från 
ett försäkringsbolag eller hyresavi eller någonting sådant, att det följer ofta med ett inbe-
talningskort utav något slag, antingen postgiro eller bankgiro och det är då försett med 
den information som betalningsmottagaren behöver för att kunna identifiera betalningen 
när den kommer och det är i sådan form att det läses in maskinellt på postgirot eller på 
bankgirot. Kunden, mottagaren utav pengarna, får alltså bara någon form av maskinläs-
bart medium som man stoppar in i sina datorer eller om det kanske går till och med on-
line. Men det finns också andra betalningar som inte, så att säga, går att bara översätta i 
siffror och koder och där menar jag nog att en teknik som kallas för Image Processing, 
spelar en väldigt stor roll. Om ni någon gång idag får en betalning på postgiro eller bank-
giro så ser ni att det är inte den avin som betalaren har lämnat in utan den är fotograferad 
och därefter inläst i datorerna, så sker sorteringen där istället för att man sorterar pappe-
ren, vilket man fick göra förr i världen. Men ni kan ju tänka er, med åtta, tiosiffriga post-
girokonton, att det var ett väldigt jobb rent praktiskt att se till att de där avierna kom i 
nummerordning, vilket var så nödvändigt för att man skulle kunna gå vidare. 

En punkt som också spelar väldigt stor roll är autogirot, och det vet ni kanske alla 
vad det är. Man kan göra upp med den som vill ha pengar av en att det debiteras direkt 
på mitt konto. I varje fall för större betalningar och betalningar som inte är ofta före-
kommande så krävs det att den som vill ha pengarna skickar ut en avi till den som skall 
betala så att vederbörande vet en 10–14 dagar i förväg att nu kommer pengarna att debi-
teras på kontot. Det är klart att det där aviskickandet skulle man ju helst vilja undvika och 
då har man också kommit på någonting som kallas för elektronisk faktura, vilket innebär 
helt enkelt att istället för att man skickar ut en avi om betalningen så lägger man in det på 
Internet. Den som då skall betala kan trycka på en knapp och se att nu kommer de att 
dra de här pengarna då och då, utan att man har fått någon avi. Detta nu med giro. En 
kontoöverföring går ju ännu enklare, den samlas upp i den bank där man gör inbetal-
ningen och sedan dumpas den över till datorn i den bank som mottagaren har sitt konto. 

En annan utveckling som ni alla känner till och som spelar en väldig roll idag, så är 
det bankkorten. Bankomat13, i det samarbetet deltar alla banker, i regel on-line, det vill 
säga att när ni går in i en Bankomat så kan man via en central dator få kontakt med kon-
toförande banks dator och få besked om det finns några pengar och när man väl får ut 
pengarna så debiteras det omedelbart på kontot on-line. Samma gäller Visa/MasterCard, 
jag vet inte om det är on-line när det gäller kreditkonton, men i alla fall så går det ju 
                                                 
11 Postgirot startade efter ett beslut av Riksdagen 1924 sin verksamhet 1925, som en del av Postsparban-
ken. Postgirot köptes av Nordea 2001 och bytte 2005 namn till PlusGirot. 
12 Gunnar Sträng, 1906–1992, bland annat svensk finansminister 1955–76. 
13 Se dokumentation från vittnesseminariet om uttagsautomater, (kommande). 
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automatiskt in. Internet, jag är inte så säker på att det fanns så mycket utav det 1985, men 
det är ju en form av självbetjäning, ungefär utav den karaktären som vi upplevde i detalj-
handeln för många herrans år sedan och man frågar sig, vad får då kunden för att han gör 
det här arbetet själv. Ja, man kan ju säga att om man inte gör det själv så är det en del 
avgifter och i Internet så befrias han eller i varje fall får mycket låg avgift. Men framför 
allt så tycker jag det viktigaste är ersättningen för att man har den här självbetjäningen, 
det är att man har tillgång till en väldig massa information som man annars skulle få gå 
till banken och försöka hämta ut eller vänta till det kom en kontokurant. Man har också 
tillgång till att göra sina transaktioner hela dygnet och behöver alltså inte begära ledigt 
från arbetet för att göra en betalning, vilket man annars kanske skulle behöva göra. 

Det stod på det papperet jag fick igår att jag skulle tala lite om aktier, men jag tänker 
att Bengt Rydén täcker den saken bättre än vad jag gör eftersom nu tiden löper. Konto-
hantering stod det också. Ja, det är ju en självklarhet egentligen att kontona idag bokförs 
med datorns hjälp. Jag har, som sagt, vid kontoret i Kristianstad varit med om att föra 
reskontran manuellt, inte ens med bokföringsmaskin en gång och jag kan försäkra er att 
när Riksbanken höjde eller ändrade diskontot så var det inte bara att man var orolig för 
ekonomin utan man var också förbannad för att det tog ungefär två, tre nätters arbete 
där man satt och ändrade räntorna. Därför att hade jag haft tusen kronor på kontot i 
början på året så hade jag då fått krediterat i räntekolumnen räntan på det fram till års-
skiftet. Men ändrades diskontot den 1 juli så skulle man minska eller öka den räntan och 
det fick man ju göra med tabell och sitta och göra för hand. Idag så vet ni att räntan är 
uträknad och ni kan redan på nyårsdagens morgon ta reda på hur mycket ränta ni har. 
Det var sådant som tog 20 dagar på den tiden att föra in. 

Det finns en annan glädje med datorerna i bankerna och det är att man får en profil 
på kunden. Om ni går in till en privatrådgivare idag så tar han eller hon och trycker på 
någon knapp och får fram, så att säga, precis hur ni ser ut, vilken inkomst ni har och vilka 
aktier ni har och över huvud taget hur ni uppför er i kontakten med banken. Det är klart 
som dagen att det är mycket lättare att hitta rätt att sälja om man vet allt detta på en enda 
gång än när man skall sitta och göra en utredning kring det och kanske ändå inte kommer 
fram till det hela. 

Då kan man ju fråga sig, har vi lyckats med den här IT-satsningen? Ja, när det gäller 
betalningar skulle jag säga att det bästa beviset på att vi har lyckats är egentligen att 
mindre än två procent av alla betalningar idag görs i post- eller bankkassorna. 98 procent 
görs alltså på annat sätt. Några direkta misslyckanden? Ja, det finns en riktig flopp och 
det var det här Cash-Card14 som Sparbankerna och SEB genomförde. Det var ett försök 
att ha ett kort som kunde användas vid små transaktioner. När man gick in och köpte en 
tidning för 13 kronor skulle man inte ha ett vanligt kontokort utan man laddade upp ett 
kort med 500 kronor som man kunde ha. Men det slog aldrig igenom och jag tror det var 
feltänkt, därför att det är inte så lätt att få folk att gå in och ladda kortet och sedan inte 
riktigt veta hur mycket som finns där, det var någonting som tog emot, så det är nedlagt. 

Det här med elektronisk faktura som jag nämnde om, jag vill inte påstå att det är ett 
misslyckande men mer säga att det finns mer att göra. Det har inte slagit igenom så som 
jag kanske trodde att det skulle slå igenom. 
Om man ser framåt, om jag nu får göra det efter 1985, skulle jag vilja säga ett område 
som jag tror alla skulle tycka vara trevligt och det vore om man fick slippa de här kortle-
karna man måste ha med sig. Skall du lyssna på alla erbjudanden du får från olika håll så 
skall du ha tio kort i fickan och använda på olika tillfällen och med olika koder och med 
                                                 
14 Cash var ett system för kontantkort som togs fram i samarbetet ”Varumärkesföreningen för Cash-
kontantkort” i vilket FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB deltog. Cash infördes 1997 
och lades ned 2004 eftersom användningen var alltför låg för att motivera kostnaden för hålla infra-
strukturen igång. 
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olika ersättningar för att du just använder det kortet. Det är en dröm, tycker jag, att man 
skulle kunna hitta ett system med ett kort som kunde ha olika funktioner. 

Det finns en brist, tycker jag, i betalningsförmedlingen och det är det att om jag nu 
gör mina betalningar på Internet och får ett så kallat returdokument där det då kan finnas 
en identifiering på 25 siffror, så skall jag sitta och föra över denna i mitt huvud och via 
fingrarna och in i datorn. Det borde finnas någon möjlighet att jag kunde få läsa in det 
där. Det finns men det är väldigt dyrt, kostar en tre, fyra tusen kronor en sådan apparat 
som du kan läsa in det med. Men det är också någonting som jag tycker ligger framför 
oss. 

Under IT-tiden så har ju transaktionsmängden ökat lavinartat. Jag menar, om en per-
son kanske hade två, tre transaktioner på en bank i månaden därför att man hade helt 
enkelt inte hade tid att springa in på banken, man gick med kontanterna i fickan, så skulle 
jag gissa att genomsnittet idag för en tjänsteman eller medelklassen ligger på en 10–15 
transaktioner i månaden och det är klart att även med datorer så kostar transaktioner 
pengar. 

Ni har säkert alla stått vid en Bankomat och velat ta ut pengar och konstaterat att den 
som står framför er sätter in kortet, tar ut ett kontoutdrag, kikar på det och sticker in 
kortet igen och tar ut 100 kronor. Det är klart att det för banken inte är helt kostnadsfritt. 

Till slut skulle jag bara vilja säga det att jag tror att ett område som man måste han 
fortsatt uppmärksamhet på och kanske göra ännu mer i är säkerheten. Det är ju ganska 
fantastiskt i alla fall att man med Internet släpper in allmänheten direkt in i centraldatorn 
i banken och när man vet att det finns hackers som kan ta sig in i Pentagons stora appa-
rat så är det klart att här är det anledning att man håller ögonen öppna så att det inte 
händer någonting. Ja, det påstås ju att bankerna mörkar kontobedrägerierna och jag vet 
inte hur mycket det kostar, men jag kan inte tänka mig att det är ett så våldsamt stort 
problem. Men det kan ju lätt bli om inte man är försiktig. 
 
Rune Brandinger: Tack. Ett par frågor, båda i anslutning till vad du startade med, näm-
ligen att svenska bankerna utmärktes av en förmåga till samarbete på det tekniska planet 
och valde att konkurrera på andra. Fråga nummer ett är då: Hur kommer det sig att vi 
blev duktiga på detta i Sverige, det var ju inte så i USA och över huvud taget inte globalt 
på det sättet, utan vi var ju ganska enastående att både vilja detta samarbete och att mate-
rialisera det. Fråga nummer två är att det fanns ändå gränser för hur långt samarbetet 
gick. 1969 så startades någonting som gick under benämningen SIBOL, Samarbete för 
Integrerad Betalningssystem On-line15. Detta kapsejsade efter några år och mot bakgrund 
av du nu talar om, att 98 procent av betalningarna idag sker elektroniskt, så kanske det 
var förbaskat bra att det kapsejsade, för något måste det väl ha varit som gjorde att vi har 
lyckats på det här området utan det välsignade SIBOL. Men skulle du vilja kommentera 
för det första, varför var svenska banker så duktiga jämfört med global standard och hur 
kom det sig att SIBOL kapsejsade, var det ett förutseende att det här var för tidigt fött 
eller vad var det, tror du. 
 
Curt G Olsson: Ja, på den första frågan så skall jag svara att en anledning är ju att 
Sverige är ett relativt litet land och relativt fåtal banker. Jag tror, när det var som mest, så 
var det 12–14 banker i Sverige. Det är lättare att samarbeta om någonting sådant än om 
man, som i Amerika, är tusentals banker. Kontinenten är väldigt stor, att skicka någon-
ting från San Fransisco till New York, det innebär ju då att bankerna på båda platserna 
skall vara överens och det kanske inte är så lätt att åstadkomma. Men så skulle jag nog 
vilja säga att det fanns också föregångsmän i Sverige som drev detta. En sådan var vice 
                                                 
15 Tanken med SIBOL var att skapa ett heltäckande system för betalningsförmedling. Det fanns en vision 
att bankkort skulle ersätta kontanter. 
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verkställande direktören i Stockholms Enskilda Bank, Göte Engfors16, som var drivande 
motor när det gällde bankgirot. Han menade att bankerna hade ställt sig vid sidan om 
betalningsförmedlingen. En nödvändig förutsättning för att konkurrera med postgirot 
var att man samarbetade, det gick inte att driva detta i varje bank. Det gjorde han i en 
uppförsbacke som i vissa banker var väldigt svår att komma förbi. Jag vet, eftersom jag 
själv var den förste chefen för bankgirot, att han fick kämpa för detta. 

En annan var Lars-Erik Thunholm17 som stödde detta projektet därför att han insåg 
att man inte kunde ställa sig vid sidan om betalningsflödena. SIBOL vet jag egentligen 
väldigt lite om. Men jag skulle säga så här att, min erfarenhet är att det är himmelens svårt 
att få datafolk att samarbeta. Jag vet inte varför, det är ungefär som, som med partierna i 
alliansen, det finns för mycket ”vested interests” i detta. Man kan tala sig varm för det 
ena och det andra men när det kommer till kritan, när du verkligen skall ha gemensamma 
system så vill man inte. 
 
Rune Brandinger: Det är en lämplig boll att forsla vidare till det här bordet så små-
ningom. Tack. 
 
Jan Rydh:18 Jan Rydh heter jag och var på den tiden19 chef för Sparbankernas Datacen-
tral20 och så småningom vice vd i Sparbanksföreningen. Redan innan min tid som vd i 
Spadab arbetade jag med sparbanksrörelsens IT-strategier. Jag skulle vilja säga att från 
Sparbankernas sida så var man tekniskt intresserad av SIBOL. Men jag hade den uppfatt-
ningen då och också ledningen med Sven G Svensson21 i spetsen utvecklade ganska 
snabbt en strategi, som innebar att Sparbankerna inte skulle integrera sig i SIBOL. Vi 
ansåg att vi hade mest att vinna på att utveckla masstransaktionsbehandling i egen regi. 
Vi ville hitta en lösning för masstransaktionsbehandling på egen hand med utgångspunkt 
från en klar konkurrensstrategi. Jag återkommer gärna till det men i viss utsträckning så 
var det ett strategiskt beslut från Sparbankernas sida, att inte helhjärtat stödja SIBOL. 
 
Rune Brandinger: Men ni var med i SIBOL-konsortiet. 
 
Jan Rydh: Ja, då. Vi var med där men det var inget riktigt helhjärtat beslut, för vi tänkte 
att det här löser vi bäst själva eftersom vi hade de stora masstransaktionerna. Om det var 
fel eller rätt, det är en annan sak, men så var det faktiskt. 
 
Curt G Olsson: Ja, får jag bara göra den kommentaren att det fanns en annan bank, en 
affärsbank som jag inte skall nämna namnet på, som när det gällde bankgirot också länge 
var inne på att ”det där skall vi sköta själva”. Man trodde på något sätt att klarar vi, en 
landsomfattande bank, att ordna detta utan hjälp utav de andra bankerna, så får vi kun-
dernas konton över till oss. Men det är inte så lätt att vinna hela svenska folket över till 
en enda bank. 
 

                                                 
16 Göte Engfors, vice VD i Stockholms Enskilda Bank från 1946. 
17 Lars-Erik Thunholm, 1914–2006, VD i Skandinaviska Banken från 1957 och förste VD:n i den samman-
slagna Skandinaviska Enskilda Banken, därefter styrelseordförande 1976–84. 
18 Jan Rydh, f. 1938, civ. ekon., Svenska sparbanksföreningen 1962– där chef för tekniska avdelningen 
1967–, VD i Spadab 1971–1975, vVD i Sparbanksföreningen 1975–1979, VD 1979–90, Landshövding i 
Västmanlands län 1991–2000. 
19 1971–1975. 
20 Sparbankernas Datacentral AB, Spadab, bildat 1962. 
21 Sven G Svensson, 1919–1997, fil. dr. i historia, började på Sparfrämjandet 1951 och blev 1961 vVD på 
Sparbanksföreningen för att 1963 bli VD. Han efterträddes 1979 av Jan Rydh. 
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Rune Brandinger: Tack. Någon ytterligare kommentar till det, nej. Tänkvärt, och vi 
skall återvända till de här ämnena så småningom. Kanske framför allt det här om det 
försprång som svenska banker ändå lyckades åstadkomma på flera områden. Bengt, hur 
vill du kommentera det som har sagts, eller nya grejer som du vill föra in. 
 
Bengt Rydén: Det jag har att vittna om rör värdepapperstransaktioner och jag kom in i 
det 1985. Jag vet naturligtvis en del om vad som hände dessförinnan. Redan i slutet på 
10-talet talade man internationellt om att Stockholm hade världens tystaste börs, för då 
avskaffades nämligen ropandet på Börsen. Man tryckte på knappar för att lägga sina köp- 
och säljbud som matchades i ett halvautomatiskt system. Det här fortsatte man med väl-
digt länge. En förfinad variant, utvecklad av Ericsson, togs fram någon gång i slutet på 
20-talet. Det var inte förrän i slutet på 70-talet som man tog fram små informationster-
minaler som placerades på pulpeterna i Börshuset och som så småningom spreds utanför 
Börshuset. Det började med bankkontoren och sedan spreds de ännu mer. Detta var 
grunden för informationsspridningen som ju är en nödvändig förutsättning för att det 
skall göras värdepappersaffärer. Värdepapper är, lite slarvigt uttryckt, aktier, lånepapper, 
obligationer och derivat på de här instrumenten, som idag handlas elektroniskt på de 
flesta håll i världen. 

Vad är det då för värdekedja i en transaktion? Först har vi informationen och sedan 
har vi avslutet på Börsen i systemet, om det är ett elektroniskt system. Sedan har vi 
avvecklingsfasen, det måste komma in information till en avvecklingscentral. Det måste 
ske ett utbyte mellan likvid och leverans utav värdepapper och så skall det registreras och 
kontoförvaras. Det här var en transaktionskedja som var helt splittrad tidigare. Den var 
väldigt ineffektiv och till mycket stora delar manuell. Men det där gick ju att hantera 
precis som Curt varit inne på, så länge det var frågan om ganska små volymer. Visserligen 
jobbigt men den svenska värdepappershandeln började ju inte att bli någonting förrän, ja 
säg i mitten på 80-talet och Stockholmsbörsen var ju länge en obligationsbörs egentligen, 
med tämligen liten omsättning. Så att kraven på att skapa effektivitet i den här verksam-
heten gjorde sig påminda först under 80-talet. 

När jag i slutet på 1984 utsågs till börschef ärvde jag av min företrädare en pågående 
diskussion och faktiskt så småningom förhandling med Stadshuset om att bygga ett nytt 
börshus. För att göra en lång historia kort så kom jag fram till att det där skulle bli allde-
les för dyrt. Det skulle inte vara möjligt att på ett rimligt sätt bära kostnaderna för detta 
gigantiska projekt med den lilla volym som marknaden då hade och med de krav som 
Mats Hulth på den tiden ställde. Nämligen att en tredjedel av ytan i det här gigantiska 
börshuset, som skulle ligga längst ut på Blasieholmen, skulle ställas till allmänhetens för-
fogande som någon slags museal verksamhet. Då tänkte jag, kan man inte lösa det här på 
något helt annat sätt. Det var så tanken om att mötas virtuellt, elektroniskt, föddes och 
sedan visade dig sig att liknande tankar fanns på andra håll. Framför allt Torontobörsen 
hade till och med tagit fram system för det. Så att det var på det viset som tanken hos 
mig föddes att försöka elektronifiera börsen. För det var ett stort tryck från nya mäklar-
firmor, avhoppare ifrån bankerna, att bli börsmedlemmar och få plats i börshuset och det 
fanns inte plats helt enkelt. Så det var en praktisk lösning på ett praktiskt problem som 
möjligen krävdes en outsider för att se. Det är inte ovanligt att sådant händer. 
 
Rune Brandinger: Jag gjorde en notering från ett samtal jag hade med dig för en tid 
sedan. Det som var kvar av den anteckningen är att du sade, inte ett nytt hus utan en ny 
form av handel. 
 
Bengt Rydén: Ja, just det. Jag menar, det är ju sällan, men man tror att man har upptäckt 
någonting själv, men det fanns då på annat håll i världen. Det visade sig till exempel att 
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det fanns helelektronisk handel från staden Cincinnati i USA. Ett antal, så att säga, yr-
kesmässiga värdepappershandlare hade skapat ett system där de kunde koppla upp sig 
mot New York börsen för att slippa åka dit. De var tillräckligt många för att de skulle ha 
råd att ta kostnaderna för att göra detta. Det här hade rapporterats i Financial Time, så 
det upptäckte jag. Om man vet vad man skall leta efter så hittar man det ju så små-
ningom. Men det hör till saken att så sent som i mitten på 90-talet så byggde och invigde 
börsen i Zürich ett nytt och enormt dyrt och fint börshus. Men de tog det aldrig i bruk, 
för då hade utvecklingen sprungit ifrån dem under den långa tid som det tog att få till-
ståndet att bygga och allt det där. Så där står detta börshus idag som ett monument över 
en svunnen tid, trots att det bara är 10 år gammalt. Jag kommer ihåg att jag 1985 åkte till 
Genève som också höll på att bygga ett nytt börshus och talade med chefen där och fick 
då för mig att det ju egentligen bara var traditionellt tänkande som låg bakom det, från att 
man byggde nytt, så att säga. Jag kände mig rätt övertygad om detta. VPC22 har jag nämnt 
och det är naturligtvis en oerhört viktig del, hela depåhanteringen och som jag har 
förstått det så var detta ett initiativ, framför allt från Gunnar Strängs sida, för han ville ha 
ett centralt aktieregister. Man ville ha kontroll på vilka som ägde aktier i Sverige helt 
enkelt. Var det inte så Curt? 
 
Curt G Olsson: Jo. 
 
Bengt Rydén: Så drog man då gränsen vid 500. De som hade under 500 aktier, det 
behövde inte vara offentligt. Men det är klart att VPC var ju en kostnadseffektiv hanter-
ing vid sidan om insynsfrågan och när börsen började att handla elektroniskt 1989–90, 
råkade det i tiden sammanfalla med att också VPC övergick till en elektroniskt kontoba-
serad hantering och därmed så fick Sverige grunden till en väldigt effektiv infrastruktur 
där både kostnaderna och snabbheten och säkerheten i systemen uppfyllde väldigt högt 
ställda krav vid en internationell jämförelse. Vi var tidigt ute, det var egentligen bara 
danskarna som var ännu tidigare med sin depåhantering, fem år tidigare eller någonting 
sådant. Sedan kan man säga, för att sträcka mig helt kort lite efter 1985, att den här tek-
nikanvändningen har samtidigt som regelverket har förändrats, lett till att den svenska 
marknaden har blivit en del utav en stor internationell marknad och man kan sitta i stort 
sett var som helst i världen och i realtid handla direkt in på den svenska marknaden, vil-
ket ju är en oerhörd fördel. Att det är attraktivt beror på att det finns attraktiva värde-
papper att handla här, men också att det sker på gynnsamma villkor, så att säga, för dem 
som deltar i handeln. Både vad gäller regelverk och kostnader och säkerhet. Återigen så 
är det ju naturligtvis till stor del helheten, hela värdekedjan som då uppfyller de här 
kraven på effektivitet. 

Sedan har under den här perioden, 1985 råkar vara det året en snabbt växande handel 
i derivatinstrument kommer till genom OM:s23 tillkomst. I maj 1985 startade den handeln 
och den har vuxit starkt. Sedan har avistahandeln och derivathandeln integrerats i ett och 
samma företag och ett och samma system vilket ytterligare har ökat effektiviteten. Curt 
och jag har haft många gemensamma diskussioner om motsvarande system på obliga-
tionssidan. Obligationshandeln hade en tradition utav telefonhandel och min tanke var 
att detta måste man kunna effektivisera och erbjuda, så att säga, samma typ av villkor 
som på aktiesidan. Det är sådana oerhörda värden, mycket större värden som handlades 

                                                 
22 Värdepapperscentralen (VPC) grundades 1971, med svenska staten som hälftenägare. Uppgiften var att 
hantera bolagens aktieböcker, ge ut instruktioner om aktieutdelningar och utfärda aktiebrev. 1989 upp-
hörde den fysiska hanteringen av aktiebrev i Sverige och VPC ansvarade då för det kontobaserade systemet 
för dessa värdepapper samt för avvecklingen av värdepapperstransaktioner. 
23 Olof Stenhammar startade 1984 företaget Optionsmäklarna O.M, från 1985 med namnet Optionsmäk-
larna OM Fondkommission AB, vilka startade en derivatbörs 1985. 
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på obligationsmarknaden än på aktiemarknaden och så är det fortfarande, fast i mycket 
större poster hela tiden. 

Om jag minns rätt så var normalposten någonstans mellan 50 och 100 miljoner kro-
nor i en affär, genomsnittligt, medan normalposten för en aktieaffär på den tiden kanske 
rörde sig om några tio tusen. En stor skillnad mellan aktiemarknaden och obligations-
marknaden om man ser historiskt på detta, var att aktiemarknaden bedrevs i Stockholms 
Fondbörs inom ramen för ett utav staten reglerat monopol. Det fanns en särskild lag 
som hette lagen om Stockholms Fondbörs och där sades det att Stockholms Fondbörs 
hade ensamrätt att bedriva handel i värdepapper och den handel i obligationer som 
bedrevs, det var ju ingen börshandel utan det var en telefonhandel. Ett antal handlare 
som kände varandra och som ställde priser och som gjorde upp på telefon. Men så ska-
pades ett elektroniskt informationssystem för att förmedla köp- och säljbud och så gjor-
des avslutet utanför detta system. Jag observerade då att i omvärlden förekom, inte bara 
diskussioner, utan också praktisk tillämpad elektronisk obligationshandel. För att göra en 
lång historia kort kan jag säga att det lyckades inte under min tid men idag så är också 
obligationshandeln organiserad elektroniskt på samma sätt som aktiehandeln och det 
finns stora företag runtom i världen som bedriver detta. Fondbörsen hade alltså en tradi-
tion i att sprida kursinformation, först i huset och sedan utanför huset. Det här ledde på 
80-talet till en snabbt växande rent kommersiell verksamhet, trots att börsen inte fick 
bedrivas i vinstsyfte så drev jag detta som en affär i sig. Det växte så snabbt så att det var 
där vi tjänade våra pengar, så att säga. 

I början på 90-talet så hade den här affären blivit så stor att den krävde omfattande 
investeringar i teknisk utrustning som placerades hos kunderna. Det ledde till att vi på 
fondbörsen bestämde oss för att upphöra med detta. Vi konkurrerade dessutom med en 
del av våra kunder som köpte vår information och paketerade den och sålde den vidare, 
alltså Reuters och de här byråerna. Vi hade som namn på den här verksamheten, SIX 
Stockholm Information Exchange och det företaget finns fortfarande, fast ägt utav Bon-
niers idag, så de har tagit hand om det där och vidareutvecklat det till en lönsam egen 
verksamhet inom ramen för en nyhetsbyrå. Låt mig till slut nämna att Curt här talade om 
on-lineförfaranden inom banksystemet när det gäller betalningar. En revolutionerande 
förändring som inträffade under andra halvan av 90-talet, gällde möjligheten att on-line-
handla i aktier för slutkunden. Detta var en mycket kontroversiell historia. Jag fick några 
förfrågningar, en ifrån utlandet och en ifrån Sverige om börsen kunde ställa upp med en 
elektronisk tjänst som skulle göra det möjligt för en slutkund att sitta och handla direkt 
mot börsen, det vill säga hoppa över i praktiken kostnaden för mellanhanden. Det här 
kan vem som helst förstå att det var oerhört kontroversiellt. Tekniskt så var det här en 
enkel sak men politiskt så var det något svårare och efter att ha bråkat i styrelsen i unge-
fär ett år så lyckades jag få igenom detta. Idag så skrattar ju alla åt det här. Det är full-
ständigt självklart att man skall kunna sitta och handla som slutkund och se precis vad 
man gör och vad alla andra gör. Men det var långt ifrån självklart och det är alltså mindre 
än 10 år sedan det här bröt igenom och som har pressat priserna. Ett mycket bra exempel 
på hur användning utav modern teknik kan pressa priserna, fantastiskt kraftfullt, så att 
man därmed breddar marknaden. Jag tror jag slutar där. 
 
Rune Brandinger: Det här är ett bra exempel på att det skall man nog se historiskt, 
saker som är självklara idag och i själva verket för så kort tid som 10 år sedan var oerhört 
kontroversiella och verkligen mycket, mycket långt ifall självklara. Tack. 

Jan, jag skulle egentligen vilja att du kliver fram och slår dig ner vid din bänk, därför 
att du är den perfekta fortsättaren på det här. Du är nämligen en person som förenar 
både företagsledningserfarenheter från en lång karriär i Sparbanksrörelsen med att dess-
utom ha varit chef för Sparbankernas Datacentral. Jag tror att du har tillbringat nästan 30 
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år av ditt liv i Sparbanksrörelsen, det är väl rätt ungefär. Du var också CIO, som elaka 
tungor tolkar ”Career Is Over”. Det var inte fallet för dig, för att du blev så småningom 
vd och senare vice vd och vd i Sparbanksföreningen och hade då ett mycket stort infly-
tande i utvecklingen av IT i den här sektorn och där Sparbankerna då och då hade en klar 
ledning. Skulle du vilja kommentera lite grann, hur detta kom sig. Jag tänker både på 
Bankomat-sidan och på en del andra framsteg. 
 
Jan Rydh: Ja, jag var med. Jag kan väl kanske först ge den här bakgrunden. Jag kom 
alltså till Sparbanksföreningen, som det då hette 1962, direkt som nybakad civilekonom 
från Handelshögskolan. Som alla ekonomer på den tiden, när man kommer till bank, så 
hamnar man på ekonomiska sekretariatet som allmän utredare, framför allt kanske om 
samhällspolitiska, nationalekonomiska frågor. Men samtidigt så startade ungefär vid den 
tiden med lite förankring i 50-talet en väldigt stor förändring av Sparbankerna som 
sådana, som också sedan kom att kodifieras i den nya banklagstiftningen som kom några 
år senare, det vill säga vi fick en ny generell banklagstiftning som gjorde att alla banker, 
oavsett om det var affärsbanker, jordbrukskassor, som det hette då, eller Sparbanker, 
levde under samma lag. Så det var en stor förändring på gång. 

Redan i den här vevan så hade Sparbankerna börjat förändra sin redovisningsstruktur 
och som jag sade här, som en kort kommentar till Curt Olsson, baserat på att Sparban-
kerna som ju av tradition var och är ju fortfarande i hög grad är hushållens bank, så var 
det redan då, även med den tidens mått en förhållandevis transaktionsintensiv verksam-
het. Det vill säga ränteändringar som Curt Olsson talade om berörde ju oändligt många 
fler konton än de som affärsbanken traditionellt hanterade. Så sparbankerna hade börjat 
med olika typer av bokföringssystem och bokföringsmaskiner på 50-talet. Men omkring 
–62, just när jag kom så hade idéerna fötts att nu skulle man använda, som de sade, 
”data” i sammanhanget. Då anställdes ett halvår efter mig på hösten –62, Hans Rällfors24 
som kanske några av er känner till. Han satt i ett rum längst in och skulle förbereda 
utvecklingen av ett datasystem i Sparbankerna. Där bildades också då Sparbankernas 
Datacentraler efter något år. Spadab som det sedan har förkortats till och hette under 
hela sin tid. Så det hände rätt mycket på den tiden. 

Man kan generellt säga att samtidigt med den nya banklagsstiftningen så fanns det en 
grundläggande idé om att Sparbankerna, som den folkliga banken, skulle svara för kon-
kurrensen inom banksektorn. Man kan nog säga att under 60-talet, under Sven G 
Svensson ledning och med en del av oss ungdomar som ivriga påhejare, föddes en allmän 
strategisk idé om att Sparbankernas uppgift var framför allt att konkurrera. Vi skulle med 
andra ord göra det svårt för affärsbankerna. Det fanns en sorts tävlingsgrund där. Vid 
varje ränteändring, om vi tar som exempel, jag satt med i Riksbankssammanträden från 
1962, för jag blev omedelbart sekreterare i styrelsen. Efter och före alla Riksbanksmöten, 
när det var ränteändringar, så satt Sparbankerna och funderade på hur vi skulle förändra 
räntestrukturen så det kostade affärsbankerna mer än det kostade oss. Det var vårt 
huvudintresse. 

Det fanns en maktbalans i de sammanhangen. De långa sparräkningarna, som då 
hette K24, K12, det var vår akilleshäl. Den räntelösa checkräkningen var affärsbankernas. 
Så vi strävade hela tiden att införa ränta på checkräkning, det skulle kosta oss lite, affärs-
bankerna mycket. Alltså, det var en oerhört stark konkurrensdriv i utvecklingen och som 
jag menar kom att till hög grad också påverka användningar av datasystemen i Sparban-
kerna. Den andra delen var det som jag sade, en medvetenhet om att vi måste hitta ett 
sätt att lösa masstransaktionerna på ett billigt sätt. Vi såg ju då att våra kunder var många, 
det skulle komma att bli mycket transaktioner och vi hade som grundidé att vi istället för 
                                                 
24 Hans Rällfors. Anställdes 1961 som teknisk direktör på Svenska Sparbanksföreningen från att tidigare ha 
arbetat på Vegete. Blev sedan den förste VD:n för Spadab. Rällfors var VD fram till maj 1964. 
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att ta betalt för masstransaktionerna, vilket vi hade bedömt att våra kunder inte skulle ha 
råd med, så måste vi göra de så billiga att vi blir överlägset bäst på masstransaktioner, 
också för att hålla konkurrenterna utanför den sektorn. 

Det var ingen oomstridd fråga i Sparbanksrörelsen, det var ständiga debatter om man 
skulle ta betalt eller inte ta betalt. Men huvudlinjen som drevs var att vi skulle bli billiga 
på masstransaktionerna och då kom datasystemen klart in i bilden. Pionjären i datasy-
stemområdet inom Sparbanksrörelsen var Pelle Rimvall25, som kanske några känner till. 
Tidigare vice vd i Göteborgs Sparbank och sedan vice vd tillsammans med Sven G 
Svensson i Sparbanksrörelsen. Han hade en klar vision om detta. Efter att Hans Rällfors 
hade byggt upp Datacentralerna så kom sedan den oerhört dynamiska Bengt 
Wetterholm26 som säkert flera av er känner till. Man kan väl säga, han var så dynamisk att 
det så småningom slutade med en katastrof och det var jag som sedan efterträdde honom 
1971, när det svajade betänkligt. Men han hade rätt, han var före sin tid. Han hade en 
stor vision om vad datasystemen skulle kunna innebära, inte bara för masstransaktionsbe-
handling utan också i vidare sammanhang. Han var tidigt ute, redan i slutet på 60-talet, 
att bygga system för butiksterminaler. Det bildades ett särskilt dotterbolag till Spadab för 
butiksterminaler som hette Polycom. Han förde redan på den tiden förhandlingar med 
Systembolaget om att införa butiksterminaler i Systembolaget. Det där kostade naturligt-
vis väldigt mycket pengar. Då tyckte man det att ungefär en sex–åtta miljoners förlust var 
förfärligt mycket pengar, så han fick gå på detta och så togs jag som 32,5 åring in i bilden 
av skäl som jag nu inte begriper, men som jag då tyckte var självklara. 

Jag skulle aldrig med min erfarenhet idag ha valt mig till den befattningen. Då hade 
jag dessförinnan från sekretariatet i Sparbanksföreningen på 60-talet, 1967, blivit chef för 
den dåvarande banktekniska avdelningen, som var en rationaliserings- och beställarfunk-
tion för Sparbanksrörelsen. På den punkten hade jag fått in ganska stor insikt åtminstone 
i dataverksamheten och dess betydelse. Med den bakgrund jag då hade kom vi väldigt 
tidigt i Sparbankerna att också se databehandling och vårt Spadab så som instrument för 
kostnadsbesparingar och administrativ rationalisering. 

På den ”tekniska avdelningen” som jag då var chef för så sysslade vi också med orga-
nisationsutveckling. Vi hade seminarier med Rehnman27, som var en guru på den tiden. 
Sven G Svensson förstod det inte alls, skall jag säga, men i alla fall. Vi byggde upp system 
där man skulle använda datasystemen också i administrativt organisationshänseende. Vi 
samarbetade nära med ett annat dotterbolag som Sparbankerna hade på den tiden och 
det tror jag var unikt. Sparbankernas arkitektkontor utvecklade redan i slutet på 60-talet 
inredningar i banklokalerna som skulle passa den nya tekniken. Det var alltså specialde-
signade inredningar som skulle passa till de nya datasystemen, med tidsstuderade arbets-
metoder och annat. 

Bengt Wetterholm hade för övrigt också skapat en särskild forskargrupp i Lund som 
finansierat en sex till tio forskare i Lund som sysslade med köteori och annan grund-
forskning. Vilket han sedan fick kritik för när det kostade pengar men som naturligtvis 
också var alldeles rätt tänkt. Vi hade också tidsstudier i kassorna som underlag för data-
baserade bemanningssystem. Vi utarbetade för samtliga Sparbanker en Sparbankernas 
instruktionsbok som var baserad på datarutinerna och samtidigt skulle utgöra underlag 
för utvecklingen av datarutinerna. Men det var naturligtvis också samtidigt en konflikt, 
den traditionella konflikten, vem var det som bestämde. Sparbankerna ute i landet tyckte 

                                                 
25 Per Olov Rimvall, anställdes 1964 som vVD på Sparbanksföreningen. Han började 1932 i Göteborgs 
Sparbank där han avancerat från vanlig banktjänsteman till vVD. 
26 Bengt Wetterholm efterträdde 1964 Hans Rällfors. Wetterholm kom då från en tjugoårig anställning på 
SAAB. 
27 Eric Rehnman, professor från Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet, en av grundarna till 
SIAR (Scandinavian Institute for Administrative Research) 1966. 
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att vi på Sparbanksföreningen bestämde för mycket, vi som inte kunde bank och vi 
tyckte gemensamt att Spadab och Spadab-folket bestämde för mycket, de som inte kunde 
någonting. 

Det var en ständig trio-kamp om den här frågan om beställaransvaret i den struktur 
som vi hade, ett sorts federativ-system. Men ändå, det var långt gångna och väldigt 
genomtänkta system, skulle jag vilja säga, som vi började med redan på 60-talet, som blev 
en del i och förutsättning för den snabba utveckling som sedan kom. 

Andra exempel på Sparbankernas uttalade konkurrensprofil var ju att samtidigt på 
60-talet så bildade Sparbanksföreningen ett antal andra dotterbolag vars funktion var att 
öka konkurrensen. Sparbankerna bildade till exempel SPAFAB, Sparbankernas Fastig-
hetsbyrå Aktiebolag, vars främsta uppgift var att se till att de kunder som fick lån i Spar-
bankerna för att köpa sina egna hem skulle inte skörtas upp av privata fastighetsmäklare. 
Det vill säga uppgiften för SPAFAB var naturligtvis att ge ett överskott men framför allt 
att ha så låga premier att det kom våra kunder tillgodo och att dessutom se till att vi höll 
den här verksamheten inom vår egen ram. Vi bildade SPAREV, Sparbankernas Revi-
sionsbyrå, på samma sätt. Våra företagare, småföretagarna som alltmer blev Sparbanks-
kunder, var vår nya sektor, de skulle inte skörtas upp, om jag uttrycker mig krasst, av 
privata auktoriserade revisionsbyråer utan de skulle vara i vår familj. Någon sade också 
att, snart bildar ni väl Ekkistan också, det vill säga även begravningsbyråer, men så långt 
kom vi inte riktigt i den bilden. Thunholm sade någonstans att, snart börjar Sparbankerna 
baka bullar och jag minns att jag vid någon kommentar då sade att, ja är det så att det är 
bra för våra kunder så kommer vi att också starta bagerier. Till saken hörde att min pappa 
var bagare. 

Man måste se det där som en huvudlinje som var en väldigt viktig strategi och med 
dessa masstransaktioner gjorde det att det fanns en grundläggande strategisk skillnad. Vi 
samarbetade med affärsbankerna bara när vi trodde att det var absolut nödvändigt och 
där vi kanske skulle kunna tjäna på det. Vi motarbetade samarbete av Sparbankspolitiska 
skäl, vi tyckte det principiellt var fel. 
 
Rune Brandinger: Ni samarbetade med dem när ni trodde att de skulle förlora på det. 
 
Jan Rydh: Ja, så kan man säga. Vi samarbetade inte i ens när det skulle vara lönsamt för 
båda parter av principiella skäl. Det var principiellt viktigt på den tiden, 60–70-talet, att 
man skulle vara en konkurrensfaktor. Det var huvudmålet för Sparbanksverksamheten. 
Den linjen blev också 70-talets linje där jag i hög grad tillsammans med Sture Hallström 
och andra var starkt involverad i Spadab-utvecklingen. Det var on-line-utvecklingen, som 
kom i början på 70-talet och som Bengt Wetterholm hade lagt grunden till, som blev 
grunden för möjligheten att skapa teknik för masstransaktioner. De stora genombrotten 
var Minuten, alltså Sparbankernas uttagskort. Där vi valde att inte vara med i Bankomat-
centralen av konkurrensskäl. 

1971 blev jag på hösten chef för Sparbankernas Datacentraler och reste då på en av 
mina första resor till USA, tillsammans för chefen för Sparbankens Arkitektkontor, Johan 
Wohlert, över till USA på en Automated Teller Machine Conference i Chicago där man 
visade upp de första prototyperna för on-line-automater. Där på en bar så stötte vi ihop 
med Ingmar Lundberg28 och drack whisky och diskuterade strategier. Då sade han, 
begripligt nog, att den här tekniken kommer nog, men det går ju inte för nu har vi redan 
investerat åtta miljoner i gamla uttagsautomater off-line. Då råkade jag säga spontant, inte 
alls genomtänkt att, ja, men det är ju, sunk-cost egentligen, så det kan man inte ta med i 
kalkylen. Det där bet sig fast i mig, så att jag kom hem och sade att den där kostnaden 
                                                 
28 Ingmar Lundberg, chef för Bankomatcentralen. Lundberg säger dock själv att han inte var i Chicago vid 
den här tiden, varför det inte kan ha varit honom Jan Rydh träffade. 
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som vi hade lagt ner på våra off-line automater, de var redan förlorade, det var lika bra 
att vi satsade på on-line och så bildade vi projektet för Minuten. 

Under hela min tid i Sparbanksvärlden fram till 1990, så var huvudlinjen den att vi 
skulle inte samarbeta med Bankomatcentralen och affärsbankerna av två skäl. Det ena 
var det allmänna konkurrensskälet men det andra var att det var ju vi som hade voly-
merna. Vi tyckte inte att vi skulle bjuda Östgötabanken och andra provinsbanker på möj-
ligheten att deras kunder skulle få ta ut i våra automater i Luleå och andra platser där de 
inte hade kontor. Det var vår konkurrensfördel, vi hade tillräckligt stort nät. Vi gjorde 
egna strategiska studier som utgick ifrån att varje uttagsautomat inte behövde vara lön-
sam i sig. Vårt system skulle erbjuda en rikstäckande service. För kunden i Stockholm var 
det viktigt att ha en uttagsautomat också i Åre, även om den inte var lönsam om man 
gjorde en specifik kalkyl. Så vi gjorde avancerade studier av var våra uttagsautomater som 
skulle placeras i ett nätverk för att så att säga, optimera möjligheten för ett landsomfat-
tande nät. Så det var också en del i den här masstransaktionsbehandlingen. 

En sak till som hänger ihop med detta. Med Minuten, som var en enorm succé, hade 
vi själva bankkortet Minuten. Strax därpå följde då Sparbanksgirot och Sparbankskortet. 
Sparbanksgirot och Sparbankskortet var på samma sätt ett medvetet avståndstagande 
från samarbete med affärsbankerna. Vi skulle inte vara med i VISA, dagens kombinatio-
ner med Sparbankskortet Visa är en senare utveckling. Men då var det bestämt så att när 
vi skapade Sparbankskortet som betalningsinstrument så skulle det vara unikt för våra 
kunder och unikt för våra handlare som inte skulle behöva betala de dyra avgifterna till 
VISA utan väsentligt billigare avgifter till oss. 
 
Rune Brandinger: När gjordes den första on-line Minuten-terminalen? 
 
Jan Rydh: 1976. 
 
Rune Brandinger: Det är ett slags märkesår. 
 
Jan Rydh: Jag slutade just det året och var då vice vd i Sparbanksföreningen men det var 
en väldigt stor satsning tillsammans med Sparbanksgirot. Också en liten anekdot, när vi 
lanserade Sparbanksgirot så använde vi figuren Ferdinand. Det blev så uppmärksammat 
så att TV vägrade att sända Ferdinand på julafton, för det skulle ge Sparbanken reklam. 
Det blev ett himla hallå på ungdomar och publik så vi fick en fantastisk extrareklam för 
detta. 
 
Rune Brandinger: Det är superbra, vem har gjort om det? Sedan tror jag att jag skulle 
vilja kasta om ordningen och först ge ordet till Sture, som har sysslat med, egentligen har 
du väl sysslat med bank-IT, ja hela ditt liv, nästan. Mycket av detta på Handelsbanken. 
Men jag skulle vilja be dig börja därför att sedan tänker jag släppa in Gunnar Alm för 
mycket av det som gjordes i storbankerna med lite pionjärstuk på och följaktligen till rätt 
dyra pengar, det har jag en känsla av att sedan så lyfte Gunnar Alm in samma grejer. Fick 
lika hög funktionalitet men till lågpris. Så jag tycker att vi tar det i den ordningen. Sture 
först, Gunnar sedan. Varsågod. 
 
Sture Hallström:29 Tack. Det jag kommer att berätta lite grann om nu, det fyller på väl-
digt väl till det som Jan Rydh berättade om eftersom jag det i det här tidsperspektivet 
jobbade väsentligen med Sparbankerna i Sparbankernas Datacentral. Jag kommer att lite 
                                                 
29 Sture Hallström, 1971–1974 datachef CFD (Centralnämnden för Fastighetsdata), 1974–1982 utvecklings-
chef och produktionschef Spadab, 1983–1985 rådgivare till bankledningen i IT- och processfrågor Banco 
de Bilbao Madrid, 1985–1996 IT-chef Handelsbanken, 1997–2006 t.f. IT-chef och därefter rådgivare SEB. 
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grann beröra Handelsbanken eftersom jag började där 1985 som IT-ansvarig. Jag kan väl 
börja med så att säga teknikdimensionen av det som Janne berättade här. Jag kom in i 
Sparbankerna 1974, det var Janne som anställde mig. Då blev min uppgift att försöka ta 
tag i och få ut produktionsfähigt ett system som hette TOBA-2. Det var ett oerhört 
ambitiöst systembygge, det var ett integrerat system för inlåning, för utlåning, bankfack 
och en del saker och också ett integrerat redovisningssystem. Det var också basen då, 
eller hur Janne, för ledningsinformation? 
 
Rune Brandinger: Vad hette det? 
 
Sture Hallström: TOBA-2. Det står då för Totalt Banksystem. Det bestod dels utav en 
batch-del på klassiskt manér men också mycket omfattande on-line-del med ungefär 
2 000–2 500 terminaler. Det var ett betydande arbete att få det här att fungera, med den 
tillförlitlighet som krävdes. Det var en ganska intensiv ett och ett halvt års- period. Rena 
teknikdelen av det här var också väldigt utmanande därför att då fanns ju inte datanät, 
telekommunikation som för den här omfattningen och volymen utav nät, utan här var 
det fråga om specialbyggen som gjordes med hjälp utav IBM. Det fanns heller inte så 
kallade transaktionsmonitorer för att ta hand om detta när transaktionerna väl kom in i 
datorerna för att sortera och hålla ordning på detta, utan det specialskrevs också utav 
IBM. Terminaler fanns för oss inte att köpa på hyllan. Det blev då Saab tillsammans med 
Facit på tryckverkssidan, som kom att leverera detta. Intressant kan också vara där att det 
var då inte bara ett svenskt perspektiv på detta utan det var ett nordiskt perspektiv. Så att 
de här terminalerna kom att installeras även i både Norge, Danmark och Finland också 
och det blev en 7–8 000 terminaler. 
 
Rune Brandinger: När rullade det här igång. TOBA-2? 
 
Sture Hallström: Ja, utvecklingen, när började den Janne, det var före min tid. 
 
Jan Rydh: Ja, det var så här att TOBA-systemet också var en idé från Bengt 
Wetterholms fas. Men han kom in i en sådan här olycklig sving, det vill säga just när det 
systemet nästan var klart så skedde nästa teknikskifte, så måste man bygga på och ta hän-
syn till det. Sture fick komma in för att rädda den ”mess” som jag och andra hade ställt 
till kan man väl säga. För när jag kom till Spadab så var TOBA-systemet fullständigt 
omöjligt därför att det hade bara byggts på och det blev aldrig färdigt, det kostade mycket 
pengar. Då sade jag till alla programmerare, till mina medarbetares förskräckelse, att nu 
avbryter vi allt utvecklingsarbete, vi sätter skiten i sjön. Vi kan inte hålla på att utveckla 
mer nu. Det blev inte så bra det heller men det var i alla fall bättre än att fortsätta att bara 
utveckla men vi fick istället ganska stora produktionssvårigheter med det här. 
 
Sture Hallström: Du lärde mig en ny bankterm då Janne, råbalansdifferens. 
 
Jan Rydh: Ja, det hade vi också ja. Så att TOBA-systemet var ett system som påbörjades 
under Wetterholm men som Sture sedan fick ordning på, som hade tagit alldeles för lång 
tid, men som ändå var oerhört ambitiöst. 
 
Sture Hallström: Det är ingen tvekan om att det i det interna arbetet kom att bli en väl-
dig rationalisering i Sparbankerna. Ingen som helst tvekan. 
Nästa lilla anekdot då, så att säga, rör minibankerna och jag har hittills levt i uppfatt-
ningen, hoppas ingen tar mig ur den, att det var den första uttagsautomaten on-line i 
någon skala. Eftersom Janne har berört bakgrunden, kan man väl säga att tekniskt så kom 
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det att bli en amerikansk automat, en leverantör som då fanns som hette Docutel30, jag 
tror de sedan har köpts upp på olika sätt. Det som var lite grann synd i sammanhanget, 
tror jag, det var att det fanns då en svensk leverantör, nämligen de som hade levererat 
den tidigare off-line-generationen av automater, som hade alldeles tillräckligt bra teknik 
för att kunna leverera detta. Orsaken till att det blev på det här sättet var dollarkursen 
som vid den tidpunkten var utomordentligt låg, som gjorde att man inte ekonomiskt 
kunde motivera den svenska leverantören ASEA-Meteor. 

Däremot så blev det ett visst svenskt inslag ändå i den första generationen av mini-
banker, nämligen på sedelutmataren, den som är ju den mest krävande komponenten. 
Den fungerade visserligen tillfredsställande i Docutels egna apparater, så kallad vakuum-
sugning, men för långsamt, så man kunde inte leva upp till den svenska kravspecifikatio-
nen. Då kom alltså Inter Innovation och Leif Lundblad in med sin friktionsmatning31, 
som efter ganska kort tid kom att fungera väldigt bra. Även det här hade ett nordiskt 
scope, men det fick inte fullt genomslag. Det blev viss installation i Norge och det blev 
viss installation i Finland. Däremot i Danmark fanns ett så kallat borgfredsavtal att man 
skulle inte ha uttagsautomater vid den tidpunkten. 
 
Jan Rydh: Ja, där hade man samarbete snarare än konkurrens och där skulle man välja 
gemensamt. 
 
Sture Hallström: Där hade affärsbankerna och Sparkassorna tillsammans kommit över-
ens om att för närvarande är det inte aktuellt och fackliga organisationer hade betydande 
inslag i det, vad jag förstår. Någonting som för mig personligen var rätt utmanande, kan 
jag säga då, det var att få till stånd den tillgänglighet som krävdes i de bakomliggande 
centrala systemen. Vi var väldigt glada när vi låg på 96–97 procent och inte bara 
centralsystemet utan nätverk och allting sådant. Vi tvingades till och med att göra en 
alldeles speciell organisation inom Datacentralen för att ordna bara on-line-driften för att 
få acceptabel tillgänglighet. En sak som du inte berörde Janne, det var någonting som 
hette SVAN. 

Du kanske kan kommentera det men sett i teknikdimensionen blev det en uppfölj-
ning eller fortsättning till minibankssatsningen. Jag har glömt vad SVAN står för men det 
var i alla fall, Sparbankskortets Vidare Användning. Vad man gjorde var alltså att etablera 
kortbetalning i handeln. Både med fristående terminaler och med integrerade lösningar. 
Dels tillsammans med OK för bensin och liknande köp och Systembolaget. Det var då 
Data-Saab utvecklade den här dosan som innehöll ett tangentbord och en säkerhetsme-
kanism och de lade ner väldigt mycket arbete på att få den här ergonomiskt utformad. Vi 
fick väl tekniskt det här att fungera relativt bra. Det var då inte on-line-kopplat, det gick 
mot en dedicerad minidator någonstans i Karlskrona-trakten. Men den kom att fungera 
ganska bra och jag vet egentligen inte varför man inte fortsatte för att det var inte så att 
det här stöp på tekniken, utan det var väl inte liksom någon 100 procent där, men någon-
stans 85–90 procentare var det i alla fall. 
 
Jan Rydh: Ja, jag kan lägga till, det var ju grunden till nästa steg som blev Sparbankskor-
tet i handeln. Där ju Sparbankerna sedan grundade det som sedan kom att heta Babs-
delen. Så att även där var det i grunden ett sätt för Sparbanken att ligga före. Jag tror man 
kan säga att vi genom det här valet där Sparbanken gick in med Minuten on-line direkt, 
till skillnad mot Bankomatcentralen som skulle vänta ut avskrivningstiden på den gamla, 
                                                 
30 Docutel anses vara de som lämnade in den första patentansökan för en ATM eller bankautomat. De 
installerade i september 1969 en automat i Rockville Centre för New Yorks Chemical Bank. 
31 Leif Lundblad uppfann en sedelutmatare och grundade på 1970-talet Inter Innovation baserat på uppfin-
ningen. 
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så fick vi någonstans mellan tre till fem års försprång i volymer och handel när det gällde 
kortanvändning i banksystemen. 
 
Sture Hallström: Några ytterligare detaljer är Sparbanksgiro som Janne nämnt, så det 
nämner jag inget mera om. Sista punkten inom Sparbanksvärlden, då är vi framme vid 
1981 ungefär och det var då efter att Janne hade lämnat som vd för Spadab, men trots 
det gjordes det saker. Det var då ett system som Sparbankerna tog fram för lånehanter-
ing. Vad vi hittills hade sett och har sett, det är alltså att man, kalla det då för att asfaltera 
kostigar, man gör uttagsautomaterna snabbare och med större säkerhet och tillgängliga 
större delen av dygnet och så vidare. 

Men lånehanteringen och Christer Malm kan kanske komplettera mig sedan, det var 
början till ett processtänk, det vill säga man såg alla de moment som man var tvungen att 
gå igenom, för en relativt normal låneansökan och omskrivning av dokument, arkivering, 
ta fram ur arkiven och så vidare. Så startade man, 1979 ungefär, ett väldigt ambitiöst 
utvecklingsprojekt där det faktiskt var processhantering utav lånehantering fram till dess 
att lånet var beviljat och i de facto utbetalt. Det låg en mycket bra rationaliseringskalkyl 
men det är väl också ingen tvekan om att det här var till glädje för Sparbankernas kunder, 
att kunna få en smidigare och snabbare hantering när man ansökte om lån. Tekniskt så 
höll det här på att sluta illa. Det här var distribuerad databehandling med någonting som 
hette IBM 810032 och det kan man nog kalla för ”Bleeding Edge Technology” hellre än 
”Leading Edge Technology”. Det var så nära att det här projektet av tekniska skäl have-
rerade. Det fanns över huvud taget inte någon kunskap eller verktyg eller metoder kring 
hur man vid den tidpunkten skulle genomföra distribuerad databehandling. Det gör det 
knappast nu heller men då fanns det absolut inte. 
 
Rune Brandinger: Kallades inte det där för riskdator? 
 
Sture Hallström: Kanske var en riskdator, ja. Men det var alltså väldigt intressant, just ur 
den här bemärkelsen att det var verkligen ett systematisk sätt eller ett annat sätt att arbeta 
inne på kontoren och hjälpa till att bryta det traditionella mönstret att arbeta. 

Sedan när jag lämnade Spadab så jobbade jag utomlands några år och kom tillbaka 
och blev IT-chef i Handelsbanken 1985. Då kom vi in i ett väldigt intressant samman-
hang, nämligen det som då var utvecklingen utav ett generellt kontorsterminalsystem där 
man tidigare haft en väldigt splittrad bild i Handelsbanken, likväl som i Sparbankerna och 
på annat håll med dedicerade kassaterminaler, dedicerade frågeterminaler och flertalet 
arbetsplatser kanske utan någon terminalutrustning alls överallt. Med en massa konse-
kvenser för den interna rationaliteten, så att säga och inte minst för kunderna som man 
då var tvungen att skicka från en plats till en annan i banklokalen. 

Här hade väl Handelsbanken, får jag säga då, för en gång skull, skaffat sig en vision. 
Att man skulle utveckla och föra in ett generellt kontorsterminalsystem, så att man skulle 
få tillgång till alla funktioner på alla arbetsplatser vare sig de hade med kund att göra eller 
om de var rent interna. Man skulle förse dem med bildskärmsterminaler, och med funk-
tioner för kassa, betalning, frågor, viss typ av orderläggning, utlandsbetalningar och annat 
som byggdes på över tiden med värdepappersorder och så vidare. Det vi idag känner som 
Office-funktionen, ni vet det här med ordbehandling och kalkylark och vad det nu var 
för någonting. Det här kom att få en väldigt stor intern påverkan för Handelsbanken. 
Man följde upp effekterna utav det här projektet och det rörde sig om en drygt 15 pro-
centig ökning utav produktiviteten och det var inte kalkylen, det var uppföljningen som 
gav det här vid handen. Även där kan man väl säga att detta var definitivt ”Leading Edge 
                                                 
32 IBM 8100, ett datorsystem lanserat av IBM 1978. Systemet hade stöd för en första variant av ett mer 
modernt nätverk. 
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Technology”, vi gjorde det då med en mindre leverantör, Nixdorf, som sedan har tagit 
det flera vändor. Uthålliga, tekniskt duktiga men ja, det var ju vippen att man tagit sig 
vatten över huvudet. Det fanns ingen annan lösning, detta kom att bli en väldigt propri-
etary-lösning, så baksidan utav denna medalj, det är ju att Handelsbanken kom att få 
någonting som det har kostat och väl fortsatt kommer att kosta en hel del pengar och 
ansträngningar att komma ur och komma till mera generella standards. Men när vi då tog 
det i bruk, vilket var 1987, så var det nog bland de allra mest avancerade kontorsterminal-
systemen som över huvud taget fanns att tillgå i bankvärlden. Ja tack, där skulle jag kunna 
sluta. 
 
Rune Brandinger: Spännande. Vad satt ni i provinsbankerna och tänkte då när ni såg de 
stora elefanterna dansa? 
 
Gunnar Alm:33 Ja, vi började ju tänka redan innan Sture kom igång. Ja, en naturlig tanke 
för oss var ju alltid att, hur skall vi kunna kostnadsmässigt motivera det här och hur skall 
vi kunna konkurrera med de andra. Inte minst sedan det kom fram att man började gå in 
på data-service-byrån, både med hyresrutiner och medlemsrutiner och sånt. Det var ju 
också någonting som vi då tvingades in på lite grand. Men vi försökte så mycket som 
möjligt höra vad andra banker höll på med. Jag hade då förmånen att bli uttagen i någon 
golftävling som man hade i affärsbankerna en gång om året och där satt vi och spelade 
gurka på kvällen och en man som hette Rune Berggren, från Skandbanken34 i Göteborg, 
han var väldigt förtjust i gurka, sedan fortsatte vi sedan nästa dag och gå igenom vad han 
hade för planer på kassaterminalområdet och sådant där. Sedan hade ju Skånska Banken, 
som jag då var datachef för under alla åren, vi var delägare i en liten Schweizisk bank och 
ihop med Skandbanken och en finsk bank och en norsk bank och två danska banker 
faktiskt och där hade vi också utbyte på dataområdet, så att det var inte så svårt för mig 
att få reda på egentligen vad man höll på med på olika ställen. Undantaget var faktiskt 
Handelsbanken igen som var svårflörtad. 

Sparbankerna hade vi inte heller så mycket samarbete med. Men det var ju så att ofta 
var väl storbankerna tio gånger större än vad vi var och vi sade då att kan vi hålla dataut-
vecklingskostnaden på en tiondel så är det bra. Då håller vi jämna steg och vi skaffade 
oss ganska tidigt, 1966, en egen dator där vi skulle ha så mycket som 32 kilobyte minne. 
Vi fann ju snart att vi behövde gå upp i 64 kilobyte och det ordnade vi då genom att vi 
skaffade en annan intressent i datorn också. Vi hade skaffat oss Armerad Betong och 
Hermods NKI nere i Malmö och Guldsmedsbolaget som var inom koncernen, så att ett 
tag så visade det sig att vi hade intäkter av vår dataverksamhet, kostnaderna var negativa 
så att säga. 

Då skall jag inte så mycket hålla mig vid det men jag tänkte jag skulle ta en speciell 
episod för att visa lite granna hur det kan gå till i en liten mindre bank, där man inte är så 
styrd av regler och sådant. Det har då med de här kassaterminalsystemen och det att göra. 
Det blev då i Skånska Banken, vi låg väl inte efter andra provinsbanker men vi låg väl lite 
efter de större bankerna och Handelsbanken skulle då skaffa sig någonting som kallades 
för System 71, som var någonting väldigt fint och det var vi alla lite rädda för hur det 
skulle tas upp av våra kunder. Om nu de andra bankerna hade det så mycket bättre. Men 
hur det var så blev det lite problem i Handelsbanken och Jan Wallander35, som då var vd i 
Sundsvallsbanken, han blev chef i Handelsbanken och han hade väl också sneglat lite 

                                                 
33 Gunnar Alm, f. 1931, civ. ekon, verksam i Skånska Banken från 1948. Ansvarade för att starta upp ban-
kens databehandling, datachef fram till 1989 och Handelsbankens övertagande. Projektledare 1989–1996. 
34 Skandinaviska Banken. 
35 Jan Wallander, f. 1920, ekon. dr. verksam vid SNS, IUI, i Sundsvallsbanken 1961–70, VD i Handels-
banken 1970–78 och ordförande 1978–91. 
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granna på det här System 71, tror jag och när han kom in i alla fall så blev det en viss 
försening av System 71. Men vi kunde ju inte ligga bara och vila på lagrarna, men så hade 
väl vår vd på något sätt fått reda på att det här med kassaterminaler, det skall man akta sig 
för. Så vi hade ett möte med honom och så sade han, absolut inga kassaterminaler i 
Skånska Banken. Det var väl en av de där dagarna när han kunde vara på lite dåligt 
humör. Vi förstod ju att han egentligen inte menade det men han, när han sade att vi 
skall inte ha några kassaterminaler så betydde det att då kan vi inte heller skaffa några. 
Men samtidigt så ville han ju att vi skulle hålla takten. 

Vi funderade och tittade på lite olika system men redan då var vi väldigt IBM-inrik-
tade, vi sade, skall vi hålla kostnaderna nere så håller vi en viss linje hela tiden för vi hade 
inte mer än tio man på systemsidan. Då kom det ett kassaterminalsystem från IBM som 
hette 360036. Samtidigt så fanns det investeringsavdragsregler i Sverige och det var rätt så 
stort, man fick 30 procentiga rabatter37 och det här 3600-systemet, det var under utveck-
ling och egentligen skulle vi ju inte fått reda på någonting om det, för det fick man inte 
på den tiden, om det var grejer som var på gång. Men eftersom IBM inte hade lyckats 
sälja något kassaterminalsystem i Sverige, så gissar jag att de var väl rätt så öppna mot 
oss, så vi fick lite insyn i det här. Vi såg ju att där var många goda sidor men det var ju 
den här printersidan som är rätt så vital i bankerna, den var väldigt dåligt utvecklad. Men 
eftersom vi ändå visste att vi inte skulle ha några kassaterminaler så sade vi oss att, då 
köper vi ett bildskärmssystem och detta systemet var egentligen, det var alltså ett riktigt 
kassaterminalsystem men utan kassaterminal. Så att vi började bakom kassorna med 
bildskärmar på alla kontor och sedan får vi komplettera det sedan. Vår vd var ju inte 
dum, så att han begrep liksom att vi gick lite kring det här. Men problemet var då att vi 
skulle föra en föredragning för styrelsen på en produkt som inte fanns och då, vi fick i 
alla fall ihop det i styrelsen och sade att, vi skaffar oss ett bildskärmssystem. 

Sedan skulle vi skriva avtal med IBM och då visade det sig att IBM är ju så seriösa så 
att de kunde inte skriva avtal på en produkt som de inte hade annonserat. Tiden gick och 
den 28/6, tror jag det var, det var en fredag, det var liksom sista arbetsdagen och inve-
steringsavdraget sade att du måste teckna avtal före den 30/6 –73. Den 28/6 så hade 
ingenting hänt och vi hade IBM:s säljare nere i Malmö, han hette Göran Hållén, gick 
senare till Nordbanken, PK-banken. Han satt och väntade hela fredagen och till slut så 
fick han åka hem, så när han landar på Bromma så fanns det ett meddelande att nu är 
produkten annonserad för Sverige. Jag kommer inte ihåg om det var för Sverige eller för 
Europa, men det var alltså en annonsering. Han fick ta nästa plan ner och på kvällen då 
satt vi, han och jag, han hade kontrakt med sig och vi skrev ut kontrakt så ringde vi till 
IBM i Malmö, så de fick öppna på kvällen så vi kunde lämna in det här avtalet och få det 
färdigt. 

Det vi då köpte, var den första SNA-produkten38 i Europa. Jag vet inte Ragnar, om 
du kommer ihåg det där? Så vi var faktiskt först på SNA och det är klart att det kompli-
cerade ju det hela lite grand också. Men det var också det första systemet med disketter. 
Det fanns inte disketter tidigare. Det var också så att det var den första terminalproduk-
ten som var baserad på bildskärmar. Bildskärmen var visserligen bara 240 tecken men 
den var alltså ändå fullt användbar. Det systemet fick vi då igång och efter ett tag så 
kunde vi komma fram, nu skall vi skaffa kassaterminaler när vi har gjort back-office 
färdigt. Då fanns det till den där utrustningen också att man kunde läsa magnetremsor i 
en sådan här läsare och man kunde ladda magnetremsor och då satte vi igång ett projekt. 
Det var alltså första gången egentligen man rörde vid kundens rutiner i banklokalen. Det 
                                                 
36 IBM 3600, Finance Communication System, kom 1973. 
37 Detta rörde sig om ett skatteavdrag på 30% för investeringar om avtal tecknades senast 30/6 1973 och  
leverens skedde senast 31/12 1974. 
38 Systems Network Architecture, IBM:s standard för nätverkskommunikation skapad 1974. 
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var ju alltid så att kunden skulle gå fram till en pulpet och hämta en blankett där och fylla 
i och sedan skulle kunden gå till kassan och få sin transaktion utförd. Vi införde då något 
som vi kallade för kassakort, som vi laddade i våra terminaler och lämnade över disk till 
kunden. Med det kassakortet så skulle kunden gå direkt till kassan. Han skulle inte gå till 
någon pulpet utan han bara lämnade fram sitt kassakort och säger, jag vill ha 500 kronor 
eller jag vill sätta in 500 kronor. Då ordnade kassören det där och så trycktes det ut 
kvitton efteråt, både på insättning och uttag och likadant så fick man saldot efter transak-
tionen. Men det där höll på att stupa på att Bankinspektionen skulle in i bilden också, de 
skulle godkänna att det här var ett nytt sätt att hantera data i banklokalen. Vår vice vd 
hade kommit från Bankinspektionen, så han ville absolut inte att vi skulle göra det utan 
att de hade gett sitt tillstånd. Jag fick gå och var uppe på Bankinspektionen flera gånger 
och försökte förklara det här för dem, men de sade ju det att, när man kommer in som 
kund så fyller pulpeten ett syfte i banklokalen. Det är där du gör en viljeyttring, att du vill 
sätta in eller ta ut pengar. 

Så man kan inte gå kring den viljeyttringen. Vi gjorde då en kompromiss i alla fall, så 
att vi fick göra ett litet blankettställ som vi ställde vid kassan, så att kunden, när han gick 
direkt till kassan hade möjlighet att göra sin viljeyttring där genom att ta ett allegat. För 
de kunder som ville. Detta var alltså 1976 som det här inträffade. 
 
Runde Brandinger: Tur att vi inte har någon representant för Bankinspektionen här. 
 
Gunnar Alm: Ja och jag tänker ju på det några gånger nu när man går i ICA-affärerna 
och handlar. Ni har kanske ett ICA-kort, så ni vet hur det fungerar. Det var egentligen 
precis samma rutin. Att vi då i bankerna, vi släppte egentligen frivilligt ifrån oss den här 
kanalen med kunden som vi då hade i banklokalen tidigare men som vi nu i butiker har 
släppt ifrån oss. Vi tycker att det är för mycket transaktioner, vi hörde ju Curt Olsson 
som redan sagt det, att det var för mycket transaktioner i bankerna. Men man kan ju 
fråga sig, är det en klok politik att släppa ifrån sig allting som en bank, istället för att 
jobba på att vi skall sköta de där kanalerna och hjälpa butikerna och ha kvar kunden. Nu 
har ju kunderna både lån och inlåning i butikerna egentligen. Så det där, det finns ju lite 
att fundera på, var det rätt väg att gå. Alltså vi har hela tiden, så länge jag minns, så har vi 
alltid haft butikerna som en sorts fiende. Antingen så var det dagskassorna som skulle 
räknas upp, som man skulle betala mer eller mindre för. Eller också så stängde vi på 
lördagar och då blev det problem med valuteringen av insättningar som vi skulle kom-
pensera. Eller också är det kortuttagen och det, det är lite för mig, är det egentligen rätt 
politik. Är det ett företag, vill man verkligen göra sig av med alla sina kunder så att säga 
till vissa delar. 
 
Rune Brandinger: Tack så väldigt mycket, då vet vi hur ni resonerade och det gick ju 
bra. Men det gav oss också en alldeles förnämlig stickreplik till leverantörerna. För det 
här var ju en av många illustrationer till vilken roll som den utrustning som fanns till-
gänglig eller i varje fall utlovades, spelar också för utvecklingsplaner och för fantasi och 
tankar. Så, Lars, det vore väldigt intressant att höra lite grann från NCR och kanske även 
Philips-perspektiv, hur du såg på det som spelades vid den här tiden. 
 
Lars Nyberg:39 Tack så mycket. Jo, jag skall väl kanske mest prata om Philips-tiden, tror 
jag. Bara som referens så var jag alltså chef för Datadivisionen, Telekom och Data, här i 
Sverige från 1985 till 1989. Sedan hade jag samma jobb i England under ett år, sedan blev 
jag koncernchef för den divisionen i Holland 1990. 1995 så lämnade jag Philips och blev 
                                                 
39 Lars Nyberg, f. 1951, civ. ekon., verksam i Philips, först i Sverige, sedan England och Holland. 1995–
2003 koncernchef för NCR Corporation, ordförande fram till 2005, en rad styrelseuppdrag. 
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koncernchef i USA för NCR Corporation och där var jag chef fram till 2003, så har jag 
flyttat hem nu. 

Det jag tänkte prata om, det är den här kassaplatsutrustningen och den här kontors-
automatiseringen. Jag tror att det har varit ganska många tillfälligheter i den här busines-
sen som de kallar för kassaplatsutrustning och Sverige, svenska banker och svenska leve-
rantörer, var väldigt tidigt ute. Philips kom in i den här businessen, om jag kommer ihåg 
rätt och har fått historien korrekt beskriven för mig, genom att Handelsbanken köpte ett 
system från Tändsticksbolaget tror jag som sedan Philips tog över och med den ordern så 
utvecklade Philips Sverige, skall jag säga, det är ganska viktigt om vi har en dialog lite 
senare om vad som hände. Philips Sverige utvecklade då med hjälp av den där ordern det 
här systemet som man kallar för PTS 6000. Det var ett system för kassaplatser, tangent-
bord och någon slags display. Inte en bildskärm men någon slags informationsgivare och 
framför allt ett tryckverk som vi kunde trycka eller printa i de här bankböckerna som ju 
var ett krav, inte bara i Sverige utan på många andra ställen i världen. 
 
Rune Brandringer: När är vi i tiden ungefär? 
 
Lars Nyberg: Ja, nu är vi i slutet av 60-talet, mitten 70-tal, fram till slutet 70-tal, början 
av 80-tal, då är det PTS 6000. Det fick en dominerande marknadsposition i Sverige först, 
sedan i Europa och sedan i Asien. Det här blev en riktigt stor business i Philips och jag 
tror att man kan nog konstatera att den här första generationen var en väldigt framgångs-
rik investering för både Philips och för bankerna. Det är ju ingen, det var som Curt var 
inne på, om den arbetsbesparing som gjordes för de här transaktionssystemen, för det 
här var ett transaktionssystem, ingenting annat, den var betydande och jag tror att ”return 
on investment” måste ha varit ganska kort för bankerna, det är jag rätt övertygad om. 
Kuriosa kanske, det var någon som var inne på amerikanska banklösningar, eftersom jag 
har bott där i ganska många år så vet jag lite om dem. De låg klart efter svenska banker. 
Alltså, inte ett eller fem år utan snarare tio eller 20 år tillbaka och det har ju inte att göra 
med att de vare sig har mindre pengar eller är mindre kapabla, utan det har att göra med 
den banklag som fanns i USA, att man fick bara vara i varje stat, det vill säga det fanns 
alltså tusentals banker men det fanns ingen storbank. Det var ingen som drev utveck-
lingen som Curt var inne på här i Sverige med relativt få banker. Det är oundvikligt att 
det blir lite tekniksnack här men, PTS 6000 var som jag sade ett transaktionssystem. Det 
hade ett propriety operating system, som vi skulle säga idag, som hette TOSS som alltså 
var specialskrivet för precis den här uppgiften. 

Om vi nu spolar framåt 10 år, har vi alltså haft den här första generationens terminal-
system i någonstans mellan åtta och 10 år, beroende på vilken bank det är som vi pratar 
om. Under den här perioden så hade ju ett antal andra leverantörer fått ambitionen och 
såg gärna att man ville ta en del av den här marknaden som Philips faktiskt dominerade. 
Det här är en, kanske en av de viktigaste, frågorna därför att när man gick in för att upp-
handla den andra generationen så resulterade det i, för praktiskt taget alla banker och alla 
leverantörer en oerhört kostsam och besvärlig resa. Sture var inne på några av de, vad 
som hände men S-E-Banken och Spadab, tror jag, köpte från Eriksson, de fick väl delvis 
Eriksson och IBM i sluttampen. Handelsbanken köpte Nixdorf och fick en världsunik 
lösning. Posten och PK-banken köpte från Philips och de fick visserligen sina system 
men flera, flera år försenade till oerhörda kostnader för dem och för leverantören Philips. 

Så om den första generationen var en, tror jag, en riktig succé, så vad var det då 
egentligen som var problemet med den andra generationen? Ja, jag tror det att det var två 
orsaker, det första var ambitionsnivån. Ambitionsnivån hade ökat exponentiellt och det 
var nog leverantörerna minst lika ansvariga för om inte än mer ansvariga än kunderna. 
För att det är ju helt klart att man beskrev olika framtidsscenarier som var, ja ”heaven” 
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och sedan när specifikationen kom så hade den ribban höjts ytterligare något för att vara 
säker på att man skulle ha det bästa systemet. Det här var naturligtvis oerhört komplext. 
Det andra problemet, det var att precis i den här vevan, och nu är vi alltså i början av 80-
talet, så fanns det en väldigt klar tendens inom IT-branschen att man skulle gå ifrån 
”propriety” till öppna system och standardlösningar. För de allra flesta så blev det då 
Unix eller någon slags version av Unix. Problemet var bara det att de här Unix-operativ-
systemen var inte alls beredda eller klara för att göra den ursprungliga funktionaliteten, 
den här transaktionsfunktionaliteten som hade fungerat alldeles utmärkt med gamla ope-
rativsystem som TOSS. 

Philips, som alla andra, fick ju naturligtvis göra en version på Unix och i vårt fall så 
kallades den för MPX. Man fick gå ända in i kärnan av det här operativsystemet för att 
lägga till funktioner som Posten hade haft sedan 1973 när de skulle ha sin andra genera-
tions system, Power Failure Automatic Restart. Det här var, som sagt var, en besvärlig 
process, jag brukar på senare tid säga att jag tror jag förlorade fem år av mitt liv på de där 
fyra åren som chef för Telekomm och Data-divisionen i Sverige. Komplexiteten ökar ju 
så att säga med kvadraten på storleken på jobben. TOSS körde med 128 kilobyte, 256 
kilobyte och jag tror att vi sålde till Posten 2 megabyte som sedan blev 16 innan det var 
klart. Det är klart, har man 16 megabyte när man är van att ha fem applikationsingenjörer 
som kan systemet utan och innan när man kör TOSS och så har man 70 applikationsin-
genjörer så vet ju alla vad det betyder, mer pengar och mer tid. Första generationen tror 
jag var en jättesuccé för alla involverade. Den andra generationen blev kanske inte så 
tokig men den tog en oerhörd tid, kostade en väldig massa pengar och faktiskt gjorde att 
ett par av leverantörerna försvann från den här marknaden. Om jag skall göra en ytterli-
gare kommentar som då inte är direkt svensk i och med att jag har varit koncernchef för 
NCR i åtta år. Det talades mycket om Bankomater, ATM:er40 då som vi säger i USA. Det 
tror jag har varit en oerhört positiv resa för alla involverade. NCR har varit den största 
leverantören i världen i 18 år i rad. NCR levererar 55–60 000 bankomater om året unge-
fär. Naturligtvis har det varit en stor fördel för konsumenten, jag tror det har varit en 
väldigt bra produkt för bankerna också genom att man har fått ut en massa transaktioner 
ut ur kontoren. Så att mina, vad det nu blir, 25–30 år i den här branschen har varit, jag 
har fått varit med om både framgång och motgång. Man lär sig mer av motgångarna även 
om det fanns stunder då jag funderade på att göra något annat. Tack. 
 
Rune Brandinger: Tack. Jag tror vi skall ta och gräva djupare i det här, skillnaden mel-
lan första och andra generationen för det kan vara en hel del att lära av det för framtiden. 
 
Sture Hallström: Kan jag få ta en kort fråga till Lars. Du sade att när det gäller första 
generationen, då var alltid Sverige väldigt långt fram. Hur var det nu inför den andra 
generationen, vad är din bedömning där. 
 
Lars Nyberg: Ja, Sverige var fortfarande för det, alltså svenska banker hade så mycket 
erfarenhet på den första generationen, jag vet ju att vissa länder, när vi pratade då i början 
av 80-talet om nästa generation då hade man ju knappt ens implementerat den första 
generationen, skulle jag vilja påstå. 
 
Jan Rydh: En kort kommentar, jag tror att det också har att göra med att Sverige var en 
sådan kompakt marknad. Jag tittar också mycket på USA. Det fanns ingenstans med de 
många bankerna i varje delstat, en bank som hade högre än 20 procent marknadsandel. 
Ett automatiskt uttagsautomatsystem innebär ju att det måste vara pepprat med automa-

                                                 
40 Automated Teller Machine eller uttagsautomat. 
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ter tillräckligt tätt för att bankens kunder skall hitta dem. Så länge man inte hade clearing-
system så var det svårt att få marknad för det i USA, tror jag. 
 
Lars Nyberg: Ja. att den amerikanska bankindustrin har varit mindre framgångsrik på 
kassaplatser framför allt, det har att göra med att man hade inte nationella banker utan 
man hade bara statliga banker, delstatsbanker och de hade inte så mycket muskler. 
 
Jan Rydh: De har inte kontorsnät, det fanns inte tillräckligt tätt för att motivera att man 
hade ett utspätt uttagsautomatsystem, i väldigt många fall. 
 
Lars Nyberg: Då skall man ha klart för sig att i dagsläget så är ju situationen totalt 
annorlunda när vi talar bankomater. Därför att det finns ungefär 1 300 Bankomater per 
en miljon människor i USA och i Europa så är det hälften och i Sverige så är det mindre 
än det. Så bankomattätheten är ju betydligt högre i USA än den är här i Sverige till exem-
pel. 
 
Rune Brandinger: Det låter som om den här Unix-baserade generation två skulle kunna 
varit någonting som drabbade Ragnar och Bo. Skulle ni vilja berätta om detta i så fall? 
 
Bo Frejhagen:41 Ja, jag heter Bo Frejhagen och jag har under större delen av mitt liv 
fram till 1997 jobbat på IBM. Men jag började alltså 1967 och då jobbade jag med ben-
sinbolag och det är ju inte finanssektorn riktigt. Men däremot var tillämpningen en sådan 
som även fanns på banker. Vad det var, var att det hade annonserats en optisk läsare som 
hette 1287 som var en och en halv meter hög och två meter lång med en massa fack där 
alla blanketter kunde fastna och så var det tanken att bensinanställda skulle fylla i de här 
fyra fyrkanterna med blåa kanter. Det skulle då följa de här gamla reglerna. Jag behöver 
väl knappast tala om att det misslyckades, men det gjorde det och det som var den största 
faktorn till det hela, det var att där var de oljiga om händerna, de hade varit ute och bytt 
olja på bilen och så vidare och blanketterna var ju helt oläsbara. Men då var alla så naiva 
så då sade man att, det här är framtiden, nu skall vi sluta med att stansa hålkort, det skall 
bara bli så här. Ok, det var 1969. Sedan så slutade jag på IBM och började på Söderberg 
& Haak och då hade jag tillfälle att arbeta med Rune Brandinger som då var AD där. 

Då utvecklade vi ett order-entry-system och det var ju då, kan vi säga, ”leeding edge” 
på den tiden. Det var inte så många som hade ett korrekt fungerande order-entry-system 
och bankerna hade väl inte så mycket heller då, annat än CREAM och DREAM på 70-
talet. Det här var då IBM:s standardprodukter IMS42 CICS43 som vi använde. Så vi blev 
mycket stöttade av IBM som ville ha in det här och få det att fungera. Det fanns alltså 
liknande tillämpningar ute på bankerna, så det är därför jag tar upp det också. Sedan då 
slutade jag på Söderberg & Haak och flyttade till Stansaab. Där jobbade jag med ett del-
projekt för terminaler och det kan man säga att det lyckades och vad var det då som var 
så unikt med de terminalerna? Jo, det var att man fokuserade kundtillämpningarna. Alltså, 
man sade att den här 3270-terminalen44, den har vilka knappar du vill som funktions-
knappar. Om du trycker Shift och den knappen och har programmerat in i den att det 
skall vara en funktionstangent kopplade till en viss applikation, så kan den göra det. Det 

                                                 
41 Bo Frejhagen, civ. ing. anställd av IBM 1967–1970, Systemprog. ADB-produktion 1970–1972, Prog.- 
och systemprog.chef Söderberg & Haak 1972–1974, Utv. systemprog. Stansaab 1974–1977. Konsult inom 
banksektorn IBM 1977–1997. Eget konsultbolag 1997–2000. Systemarkitekt Handelsbanken 2000–2007. 
42 IMS, IBM Information Management System, en hierarkisk databas och informationshanteringssystem, 
speciellt anpassat för stora transaktionsvolymer. IMS togs först fram för Apolloprogrammet 1966. 
43 CICS, Customer Information Control System är en transaktionsserver. Lanserades 1969. 
44 En stordatorterminal från IBM, lanserad 1972. 
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var så SAS och alla de andra använde Stansaabs terminaler. Så det kan man säga, att de 
lyckades genom att konkurrera med IBM genom att lägga till nya funktioner i terminalen. 

Sedan återanställdes jag på IBM 1977 och jag kom då i kontakt med Sture och alla 
andra här på bankerna och då var det att då skulle CREAM och DREAM, de här IBM-
systemet som fanns, det skulle göras om till IMS och alla de här andra stora transaktions-
systemen. Det var då mycket Assembler-programmering i stordatorn som behövdes. Jag 
gjorde till Spadab något som hette Spadab:s reläprogram, som var ett program som hade 
kvar det gamla nätverket och så skickades saker och ting vidare till IMS. Det var både 
Föreningssparbanken, S-E-Banken och Handelsbanken som behövde en kommunikation 
mellan gammal och ny programvara, till exempel IMS och CICS, med hjälp av bryggor. 
Dem satt jag och kodade, i Assembler i stordatorn. Då kan man säga att det gjorde att 
man kunde automatisera kontohanteringen, nu när man kom över till IMS och fick en 
bättre bakgrundsprodukt och även att man kunde förnya kontorsarbetsplatserna och det 
kan jag säga då att Föreningssparbanken som var sist ut av de här, de använde PC. Det 
här var då alltså redan 1985–86. 

Sedan kommer vi till tiden när IBM gjorde en inbrytning på terminalsystem till ban-
kerna. Jag var med i det och vad det handlade om, det var att Ericsson Information Sy-
stem, som då leddes av Stig Larsson, han hade en produkt som kanske inte fanns i verk-
ligheten men fanns på någon ritning någonstans och det gjorde att det gick helt enkelt 
inte, tidplanerna bara gick och ingenting hände. Thomas Glück, som var datachef på S-
E-Banken, tyckte att det var hårda bud för S-E-Banken att inte få det här systemet att 
fungera då de hade hållit på i flera år. Anledningen var helt enkelt att det blev en för lång 
försening beroende på att datorerna som behövdes inte fanns. Så då kom IBM in och 
offererade 470045, som är en gammal kontorsdator men ersättare till den 3600 som 
nämndes. Den hade ett enkelt Assemblerspråk som hette FCL, Financial Control Langu-
age. Det gjorde att det var ganska effektivt att utveckla program för finansiella markna-
der. Så vi lyckades få S-E-Banken efter ett och ett halvt år att tillsammans med medlem-
mar från banken, skriva om hela deras kassasystem som de hade ända fram till 90-någon-
ting. Det lyckades vi med på ett och ett halvt år och det berodde på att produkten var 
stabil, den fungerade bra och det gjorde att man kom åt automatisering av kundkontakter 
och man kom åt back-office, vilket ju också då inte tidigare hade gått. Bankomater 
anslöts från Spadab till 4700 och sedan även speciella bankterminaler som gjordes av 
IBM. Den enda som Spadab gjorde var att de valde att ha en PC där istället för den här 
vanliga terminalen och det var Anders Wahlström som då var datachef som bestämde sig 
för att det skall inte vara de här speciella terminalerna. Jag avrundar och nu är vi alltså 
1986. 
 
Rune Brandinger: Ragnar, vill du tillägga någonting där, på det här temat. 
 
Ragnar Cederlund:46 Ja, jag skulle kunna kommentera åt båda håll där egentligen, för jag 
satt vid den här tidpunkten på IBM:s utvecklingslabb i USA, där man gjorde den andra 
generationens system, och jag såg de här upphandlingarna, så att säga, ur IBM-perspektiv 
och från säljarsidan och jag såg det utifrån labb-perspektiven. Jag håller helt med Lars 
här, att det stora problemet för den andra generationen var att ambitionsnivån var på tok 
för hög. Detta i kombination med att PC:n precis hade kommit ut och här satt det då 
folk som tänkte ännu längre. Jag kan till exempel ta Handelsbanken som hade en briljant 

                                                 
45 Baserad på en mikrodator, kom 1981. 
46 Ragnar Cederlund, utbildad i ADB och ekonomi vid Uppsala universitet, verksam i IBM från 1970, först 
som systemutvecklare, 1974–1997 som konsult inom Bank- och Försäkringssektorn. 1982–85 IBMs labb i 
Raleigh, NC, USA. 1997–2003 konsult och delägare i Corda Consulting, senare Mind. Från 2003 konsult i 
Trigon Management. 
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idé om att man skulle ha den 27-radiga bildskärmen, istället för den tradiitionellt 24 plus 
en extra, för att man skulle ha två rader extra funktionstangenter och kunna köra vanliga 
3270-bilder i samma. Att få världen att ändra sig när man redan har investerat miljarder, 
miljarders kronor i 3270-applikationer, det är inte så lätt. Handelsbanken lyckades väl inte 
heller att omvända världen. Men jag tror, som sagt, att det är för hög ambitionsnivå. 
 
Bengt Rydén: En liten anekdotisk kommentar, vi som är tillräckligt gamla här minns att 
det fanns någonting som aktiemarknaden kallade för 16 i topp. Nu kallas det för mest 
omsatta. 16 i topp, varför just 16? Jo, det var precis 16 rader som fick plats på en skärm. 
 
Gunnar Alm: Får jag komma in där med en liten kommentar. Vi hade ju både, om man 
säger att 4700 var andra generationen och 3600 första generationen. När vi bytte från 
första till andra generationen så märktes det knappast, vi gjorde ett successivt byte därför 
att i den andra generationen i 4700 kunde du köra 3600. Så att bytet hos oss blev ju helt 
odramatiskt och sedan kunde vi efterhand bygga på med 3270-funktioner och sådant. Så 
där var det en fördel att vi hade samma leverantör för både första och andra generationen 
vilket de flesta andra inte hade. 
 
Rune Brandinger: Tänkvärt. Vi har snuddad vid en alldeles central fråga för banken 
men inte gått in på den på allvar och det är säkerhetsfrågorna som jag vet att Hans Olof 
har sysslat mycket med. 
 
Hans Olof Andersson:47 Ok, det har jag väl också förberett mig lite grann på, jag tänker 
dock ta mig friheten att kommentera lite utav det som har sagts här eftersom jag var ju 
också med. Det var skoj att höra Lars berätta här, jag var ju med och utvecklade PTS 
6000 och det var ju väldigt fascinerande för en, då något yngre i alla fall, ingenjör än idag. 
Jag var med och skrev kompilatorn, jag var med till och med och bestämde vilka instruk-
tioner vi skulle ha i CPU:n. Jag gjorde en utredning för att se vilken typ av instruktioner 
använde vi mest och hur kunde vi effektivisera dem och så ändrade vi faktiskt instruk-
tionsuppsättningen i datorn. Det är ganska otänkbart idag egentligen att tänka sig att en 
enskild leverantör skulle ägna sig åt sådana frågor. Säkerheten kom jag in på min tid på 
Handelsbanken, på ett något lustigt sätt också så egentligen förtjänar det nog att berättas. 

ASEA-Meteor har ju nämnts här, jag jobbade ganska mycket med dem en period 
också. De hade gjort det gamla bankomatsystemet och för att klara av konverteringen så 
skulle vi ju helst ha med oss det säkerhetssystemet som de hade utvecklat och jag hade då 
ett litet förflutet som ingenjör och hade jobbat med kärnfysikforskning på Chalmers och 
universitetet i Uppsala under ett litet tag och när man då stod inför situationen att man 
skulle konvertera det här systemet som faktiskt bestod av en elektronikritning så upp-
täckte man att det fanns någonting så unikt som en bankkamrer anställd i Handelsbanken 
som kunde läsa en elektronikritning och skriva en specifikation för programmerare för 
det. Så där halkade jag in på säkerhetsområdet. 

Sedan hade ju det en liten förmåga att klistra fast sig, om man säger så, så jag har job-
bat med det sedan dess i stort sett, kan man säga. Jag har tänkt mycket på då de här fak-
torerna som jag har uppfattat har varit ganska viktiga för den här utvecklingen och i 
huvudsak stannat på fyra. I grunden naturligtvis, den kan vi avfärda ganska snabbt, det är 
ju mikrodatorutvecklingen som gjorde det möjligt för oss att decentralisera beräknings-
kraft och göra relativt komplexa tillämpningar i ganska små utrustningar. Vi skulle ju inte 
                                                 
47 Hans Olof Andersson, f. 1942, ingenjör,. Laboratorieingenjör vid Uppsala universitet 1964–65 och 
Chalmers tekniska högskola 1965–66. Verksam som systemingenjör vid SKF Stål 1966–68 och sedan 
Philips 1969–76, systemarkitekt vid Handelsbanken 1976–80 och sedan Götabanken 1980–83. Konsult 
från 1983 och företagsledare SecureCom från 1985. 
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kunna tänka oss kortbetalningsterminaler i handeln idag om inte mikrodatortekniken 
hade funnits. Jag som började 1966 med IBM 1401-systemet48, jag vet ju hur stora de var. 
Det hade inte varit alldeles lätt att lösa problemen i handeln med den typen av utrustning. 
Jag skall kanske inte gå in mer på det men det har ju skapat förutsättningar för väldigt 
kvalificerade funktioner i små utrustningar och decentraliserade utrustningar. Det andra 
har lovordats här en del, dataclearingen som lade grunden för ett väl fungerande tekniskt 
samarbete mellan bankerna. Jag var inte med speciellt mycket om dataclearing men man 
hade ju bankföreningens automationskommitté som det hette, som ju egentligen hade sin 
bakgrund i dataclearingsamarbetet och där hanterade vi andra samarbetsfrågor som ban-
komatutvecklingen och över huvud taget hela kortutvecklingen och många andra säker-
hetsfrågor också, när det gällde filskydd till exempel, hur man skyddar filer i överföring 
mellan bankgiro och banksystemen och så. Det fanns alltså en infrastruktur som vi tekni-
ker, för det är väl så jag måste se mig i det här perspektivet i alla fall, bara kunde kliva in, 
kavla upp ärmarna och jobba i. 
 
Rune Brandinger: Du nämnde ett par årtal för dataclearingen. 
 
Hans Olof Andersson: Ja, jag kom ju in i och började jobba med bankautomation på 
leverantörssidan 1969. Dataclearingen vet jag inte riktigt när den etablerades, men när jag 
började jobba i Handelsbanken 1976, då var dataclearingen fullt införd och automations-
kommittén fanns. Någon annan här får nog svara på när dataclearingen infördes. Men 
den låg till grund, tror jag, för Handelsbankens satsning på bankterminaler 1968 då de 
skrev det avtalet. Så någonstans där ligger den, tror jag. 
 
Rune Brandinger: Första halvan av 70-talet någon gång. 
 
Hans Olof Andersson: Sedan på säkerhetsområdet så tror jag faktiskt att den sak som 
betydde väldigt mycket för vårt arbete var införandet av en standardkrypteringsalgoritm, 
den så kallade DES-algoritmen49 och inte nog med bara att den blev standard, den 
produktifierades ju också av IBM, så helt plötsligt så fanns det en pryl som hade en 
produktbeteckning och man kunde beställa den, den kunde installeras, det fanns en 
manual, man kunde använda den. Man kunde helt enkelt ta hänsyn till det och det var ett 
stort språng för fram till dess var kryptering egentligen någonting som man knappt fick 
prata om, det var någonting som militärerna skötte och så där. Så jag tror att för säker-
hetssidans utveckling i bankvärlden så har det steget med DES-algoritmen, som blev 
standard 1977, eller patenterad i alla fall då, så har den betytt väldigt mycket för säker-
hetsutvecklingen. Vi fick en kloss som vi kunde bygga, som vi kunde peka på med hela 
handen och säga att, det här måste ni införa och om någon klagade så var det bara att 
peka på IBM och säga, där finns en produkt liksom, köp den eller gör en likadan själva, 
det är standard. Så det är bara att hänvisa till specifikationen. Personligen utifrån mitt 
säkerhetsperspektiv så tror jag det var en ganska stor händelse. 

Den fjärde punkten som jag hade tänkt att kommentera här, det var det som idag är 
högaktuellt, nämligen kortkopiering, när det gäller plastkorten då. Redan –77, –78 disku-
terade vi, vad skall vi göra för att minimera den riskexponering som det relativt lättkopie-
rade magnetspåret på plastkorten är. Då beslöts det att vi skulle införa någonting som 
hette Watermark i uttagsautomatena. Jag tror att det har gett den svenska bankvärlden, vi 
är ganska ensamma i Sverige om att ha Watermark, som faktiskt är en rätt så avancerad 
tillverkningsteknik av magnetremsor som gör att den är väldigt svår att kopiera. Jag skall 
inte påstå att det är omöjligt, för allting är möjligt att kopiera. Så att det har gett oss en 
                                                 
48 Ett hålkortsbaserat stordatorsystem, lanserat 1959. 
49 DES, Data Encryption Standard, utvecklades av IBM i mitten av 1970-talet. 
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respit där vi lite grann lugnt har kunnat ta steg efter steg i bankkortsutvecklingen på ett 
helt annat sätt än vad man har kunnat göra i vissa andra länder både i vårt närområde och 
över hela världen. Så jag skulle vilja sätta den också på listan över betydelsefulla, och jag 
skall säga, jag var med i processen. Det var ingen lätt process att övertyga vissa i ban-
kerna om hur, vilken riskexponering egentligen kortkopieringen utgjorde och det har ju 
dröjt ända till egentligen nu på 2000-talet som det har blivit stora problem, så att säga, 
med kopiering. 
 
Rune Brandinger: Vad kallades tekniken, sade du? 
 
Hans Olof Andersson: Den kallas för Watermark, alltså egentligen på grund av att det 
är en tillverkningsteknik när man gör magnetremsan som liknar den när man har papper, 
man sätter in ett mönster i tillverkningen alltså ett Watermark. Så att om jag får nöja mig 
med de sprången som jag då tycker i tekniken och som jag tror har gjort att vi på säker-
hetssidan har kunnat jobba ganska bra. Sedan så tror jag att jag ändå vill kommentera det 
här med att, vad är det vi håller på med egentligen? Jo, vi bygger infrastruktur, Curt 
Olsson var ju inne på det lite grann när han talade om att Cash floppade. Dataclearing är 
ju också en infrastruktur, men den byggdes i en tid där man inte hade behov av att till 
sista kronan finansiera allting man gjorde, utan man kunde faktiskt se det som att det 
kostade att bygga infrastruktur. Jag tror att problemet med Cash var att det skulle inte 
bara införas en ny infrastruktur, det skulle också finansieras till sista kronan, det vill säga 
det handlade inte så mycket om, vad kan den tekniken göra för oss, utan det handlade 
bara om, vem skall betala. För i grunden är det ändå rätt så rätt tänkt att ha ett särskilt 
betalningssystem för elektroniska transaktioner med små valörer. 
 
Rune Brandinger: Det lanserades samtidigt med kvartalsekonomin, menar du. 
 
Hans Olof Andersson: Ja, lite grann, det är i alla fall ett sätt att se det, som jag repre-
senterar här. Sedan kan man säkert vända på det på många olika sätt. Jag tror det gäller 
ganska mycket idag faktiskt, att det är så att vi, vi är lite långsamma på infrastruktur idag 
därför att vi har, kanske just som du säger, kvartalsekonomin. Jag kunde inte låta bli att 
säga det eftersom jag var med i det också. 
 
Rune Brandinger: Tack. Då skall vi avrunda med att det här vi har talat om nu, har 
berört många 10 000-tals människor och ingenting av det här hade kommit i luften om vi 
hade haft ett kompakt motstånd, skepticism, allmän, skall vi säga, vresighet kring utveck-
lingen och det har det inte varit utan vi har haft en mycket aktiv och konstruktivt tän-
kande medarbetarkår. Det skulle jag vilja att till slut du Gunnar kommenterar lite grann. 
 
Gunnar Sandell:50 Ja tack. Tack för inbjudan. Det har varit intressant att lyssna på de här 
inläggen och det har också varit intressant att ha tvingats tänka efter lite grann vad det är 
man egentligen har gjort tidigare själv. Det har pratats mycket om teknik nu, tycker jag. 
Det som man väl har glömt rätt mycket är ju lite grann om kulturen och sociala normer 
på olika sätt. Jag tror att det kan vara en viktig lärdom, för det är ju två syften med det 
här projektet, det ena är att ta del av erfarenheter, det andra är att dokumentera erfaren-
het för framtida utveckling av IT. Jag tror att det är viktigt att då fundera mer över, hur 
ser det egentligen ut runtomkring i IT-utvecklingen. Man kan ju bland annat konstatera 
                                                 
50 Gunnar Sandell, f. 1947, ekonom, verksam i Skandinaviska Banken och Skandinaviska Enskilda Banken 
1964–1977 och innehaft en rad befattningar bland annat inom utbildning och organisationsutveckling, 
1972–76 fackligt aktiv som ledamot i SBmfs klubbstyrelse. 1977–80 Svenska Bankmannaförbundet, 1980–
93 KF, konsult och projektledare, sedan 1997 verksam i Stockholms läns landsting. 
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att det är rätt mycket män här, jag kan se två kvinnor just nu. Men vid lunchen såg jag 
inte någon kvinna alls. Trots att i bankerna så har det ju hela tiden varit en mycket stor 
majoritet kvinnliga anställda. Uppenbarligen inte på de här nivåerna då, som håller på 
med IT-utveckling. Det kan man ju fundera över. 

Jag började 17 år gammal, den 3 augusti 1964 på Skandinaviska Bankens inlåningsav-
delning vid Gustav Adolfs Torg, i nuvarande Försvarsdepartementet. Där satt jag i några 
år och sorterade bankgiro i nummerordning som Curt Olsson pratade om tidigare här, så 
att det kan jag mycket väl. Jag vet precis hur det ser ut när man sorterar bankgiro i num-
merordning. Sedan blev jag med tiden chef på ett bankkontor ute på stan och det är klart 
att då kunde man inte se speciellt mycket på kontoret av någon slags IT-behandling mer 
än att man fick lite listor emellanåt och man fick lite övertrasseringsbesked som man 
skulle skicka ut till kunder och göra dem lyckliga med. Men det var inte mycket som man 
kunde hantera på något annat sätt än genom att man fick ut listor, man fick ut vissa 
besked på olika sätt. Man gjorde hemskt mycket handarbete hela tiden på det sättet. Jag 
var med om en fascinerande upplevelse, det var att jag var med i ett remissarbete, något 
som hette inlåningsprojektet i S-E-Banken. Då fick vi en jättetjock pärm och skulle yttra 
oss över den, var det här bra eller dåligt för oss som jobbade på kontoret. Det var ju 
nästan omöjligt, skulle jag vilja säga. För hur skall man kunna översätta den här pärmen 
på något sätt, till liksom en verklighet där vi satt och jobbade. Det gick ju inte. Sedan 
använde man oss som något slags alibi för att vi hade varit med och sagt någonting om 
detta åtminstone. 

Sedan var jag också konsulent på försäljningsavdelningen en period och där hade vi 
inget datorstöd alls. Jag var ansvarig för högre utbildning i banken och då jobbade vi en 
del med data från  lite perifert egentligen. Men det var inte någon sådan där fråga som var 
viktig för när vi jobbade med att bygga om den högre utbildningen i banken. Vi byggde 
upp den med byggklossar på ett annat sätt än vad det varit tidigare. För det var inte, det 
fanns inte så påtagligt på något sätt, i verkligheten, då heller. Sedan var jag chef för orga-
nisationsavdelningen något år innan jag gick över till Bankmannaförbundet och då arbe-
tade vi mest med det här inlåningssystemen, ergonomifrågor, säkerhetsfrågor, lokalfrågor. 
Bankomater höll vi på en del med, men där var det omöjligt att få något slags gemensam 
uppträdande, som vi var inne på tidigare, vilket jag tyckte var korkat, men jag kom inte 
längre med den frågan än att liksom konstatera det. För det var ju andra saker som låg 
bakom den diskussionen. 

Men hela den här perioden hade jag också varit klubbordförande i banken, eller inte 
hela tiden, men efter några år blev jag klubbordförande i banken och där fanns det 
mycket individfrågor, naturligtvis. Inte så mycket sådana här viktigare strategiska frågor 
egentligen. Det var ju mer på företagsledningsnivå man gjorde det. Däremot minns jag en 
fråga som hängde ihop med Curt Olsson, som gick härifrån alldeles nyss. Den handlar 
om dataavdelningens organisatoriska inplacering. Då var det stor kris i banken och det 
var mycket diskussioner om detta för det fanns ett rykte på dataavdelningen om att man 
skulle bilda ett gemensamt databolag med Handelsbanken och det, om det var sant eller 
inte, det vet jag inte riktigt fortfarande. Men i vilket fall som helst så då märktes det att 
det blev mycket större facklig aktivitet plötsligt när alla medlemmar som fanns på dataav-
delningen, för annars såg vi inte till dem så mycket på medlemsmöten och så, men då 
dök allihopa upp och det var stor kalabalik och den här frågan löstes genom att Curt 
Olsson och jag åkte bil ifrån Sergels Torg ner till Johnson-koncernens huvudkontor nere 
vid Stureplan. Det var ingen jättelång bilfärd, men en av de viktigaste jag varit med om, 
för då löste vi den frågan och sade att, nu måste vi göra på ett visst sätt med det här, 
annars så kommer banken att stå stilla i morgon, och det var så. Datapersonalen hade ju 
en enorm makt i den situationen eftersom man ju kunde liksom bara se till att inte 
någonting fungerade. Det måste man också vara lite medveten om, tycker jag, att det är 
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så att det kan bli situationer där vissa nyckelgrupper har mycket stor makt och kan agera 
på ett sätt som ju naturligtvis inte är bra och inte är lagligt och så men ändå kan det bli så 
pass upprörda känslor så man ändå gör på det sättet. Den frågan löste vi. 
 
Rune Brandinger: Vad sade ni i bilen? 
 
Gunnar Sandell: Ja, det får väl historieboken visa. Det som jag tror är viktigt också, som 
man inte har pratat någonting om här i någon större utsträckning än så länge, det är 
arbetstillfredsställelse och enligt min uppfattning så är arbetstillfredsställelse i den här 
typen av arbete, det är bra kontakt med kompisar i samma grupp och bra kontakter med 
kunder. Alltså, det är de två faktorerna som enligt min uppfattning är arbetstillfredsstäl-
lelse och det finns en del forskning som stödjer det också, så det är inte bara mina egna 
idéer. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg då, var de system som utvecklas, stärker 
de bra kontakter med kompisarna i samma grupp. Stärker de bra kontakter med kun-
derna eller blir de ett hinder? Man är alltså inte så beroende av liksom hur det ser ut 
övergripande någonstans bakåt, de här tjusiga systemen som heter X, Y och Z och vad ni 
har pratat om här tidigare. Utan det är ju mer, vad är det för någonting som jag, som sit-
ter på bankkontor på golvet som skall ha kontakt med kunden, har jag någon hjälp av det 
här systemet eller inte. Har kunden någon hjälp eller inte, av det här systemet. Det tror 
jag är viktigt att komma ihåg i fortsättningen. 

Sedan jobbade jag några år, fyra år var det närmare bestämt, på Bankmannaförbundet 
som avdelningschef för facklig utbildning, utbildning i informationsfrågor och då job-
bade vi rätt mycket med utbildning av styrelseledamöter och företagsledningsledamöter. 
Där låg vi nog rätt långt framme, skulle jag vilja påstå för att vi använde bland annat Axel 
Targama, Bo Hedberg, Sven-Erik Sjöstrand, som ju var professorer på lite olika ställen 
och som hade mycket insikt i hur branschen utvecklades och vi hade mycket diskussioner 
om branschutveckling i de utbildningarna. Vi tyckte det var mycket viktigt att ha de 
diskussionerna med blivande fackliga styrelseledamöter och med företagsledningsleda-
möter. Så att de hade mer på fötterna när det gällde att föra diskussionen sedan med 
företagsledningarna i de här frågorna. Det var mycket spännande diskussioner vi förde 
där, i de sammanhangen som inte heller har dokumenterats speciellt väl, men det beror 
på andra saker. Men ändå tror jag det är viktigt att liksom man ser, vad är det som de 
fackliga organisationerna egentligen gör för någonting och vilken kompetens har den 
fackliga organisationen, på vilket sätt arbetar den fackliga organisationen i det här sam-
manhanget. Det man kan konstatera är att då var det ungefär 35 000 medlemmar i 
Bankmannaförbundet och Bosse Hedberg, som vi hade med oss, han envisades ju med 
att påstå att 10 000 skulle bort inom 10 år. Det har inte riktigt blivit så men det har mins-
kat en hel del, skulle jag vilja säga. Men han hade ju en mycket bestämd uppfattning om 
hur den här utvecklingen skulle gå. Så 10 000 bort på 10 år ungefär, det var alltså en 
tredjedel av styrkan, skulle bort. 

Det är klart att ändå fördes det en diskussion hela tiden kring de här frågorna. Hur 
man skulle hantera det på olika sätt. Det som också diskuterades mycket då var samver-
kan med försäkring, hur det skulle utvecklas och sedan har det ju hänt mycket där men 
då var det inte så mycket som hände i verkligheten. Men efter de här åren så har det ju 
hänt mycket på det området. Det var väl inte många, som tror jag, diskuterade någonting 
om hur man skulle ha system gemensamt med försäkring, med det laget, jag har inte hört 
någon av er nämna det, men det är ju någonting som man kan fundera över också när det 
gäller branschgränserna. Var går de någonstans egentligen och det hade vi uppe i de här 
diskussionerna också. Det man kan konstatera också, det är ju att under min tid både i 
bank och förbundet, jag jobbade alltså i bank från 1964, och i förbundet till 1980, då jag 
gick över till KF och fortsatte att jobba där, så hade jag ingen terminal eller, eller PC som 
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arbetsredskap. Jag hade telefon, skrivmaskin, min kompetens, primitiva datalistor, penna, 
papper, mun och öron. Det var liksom det som var arbetsredskapen då, i de funktioner 
jag hade på olika ställen under de här åren. Om man skall göra någon slags reflektion 
avslutningsvis till fortsättningen så tror jag, det var någon som var inne på det tidigare 
här, det är viktigt med processerna. Vi jobbar för lite fortfarande, tycker jag, med proces-
ser. Alltså, se hur saker och ting hänger ihop. 

Vi jobbar för mycket med att göra ett tjusigt system någonstans i flöde som skall 
funka jättebra men sedan tänker vi inte på att det finns andra saker som händer före och 
efter just den här händelsen. Där finns det möjligen något mer idag än vad det har varit 
tidigare. Nu jobbar jag på Landstinget men jag tycker fortfarande att det är för lite tän-
kande kring det. När det gäller Landstinget brukar jag lite elakt påstå att om vi skulle 
jobba som Volvo gör, med Just-In-Time-produktion, så skulle det komma ut någon slags 
korsning mellan Opel och Volkswagen till slut. För att så pass lite syns av de processerna, 
men det är en annan fråga. Jag tror att man alltså måste utveckla nytt tillsammans med de 
berörda. Jag tror man skall ha mycket mer av fokusgrupper, både med kunder, men också 
med medarbetare. Alltså, det går inte att sitta i någon slags elfenbenstorn som tekniker, 
IT-chef eller vad man nu är för någonting, och tro att man kan göra det här bäst av allt i 
hela världen. Utan man måste faktiskt jobba med dem som skall jobba med det och det 
måste man göra på ett sätt så att man kan begripa också vad det är som händer. Därför 
tror jag man måste jobba mycket mer på det sättet att man alltså försöker att pröva i 
verkligheten, det som skall utvecklas. Ge möjligheter att bygga om det och pröva igen 
och bygga om. För man kan alltså inte bygga en färdig produkt på en gång och jag tror 
man skall använda så mycket som möjligt standardprodukt i botten, det har ni varit inne 
på tidigare också här i diskussionen. Sedan tycker jag att IT skall vara ett bra stöd och 
inte styra arbetet. Det innebär att man måste kunna ha IT som man kan använda som en 
slags förbättring av mina egna händer och min egen hjärna. Men det skall inte styra exakt 
hur jobbet skall göras. För då tror jag att man har svårt att få den här arbetstillfredsställel-
sen i jobbet. Jag tror man skall fundera rätt mycket i banken idag om kundkontakterna 
egentligen. Hur ser det ut med kundkontakterna i banken idag. Har vi stött bort kun-
derna för mycket ifrån bankkontoren, ifrån banken och tror att det går att lösa det helt 
och hållet via Internet. Eller hur är det, har vi bra kontakt med kunderna? Har vi en 
kommunikation som kunderna förstår? 

Sedan bara avslutningsvis så har ni varit inne lite på det här, säkerhetsfrågorna och nu 
kommer ju det här medborgarkortet, som jag tror rätt mycket på faktiskt och som ju är 
en mycket bra, säker bärare av mycket olika saker man kan lägga in i det kortet. Med-
borgarkort och e-legitimation tror jag på sikt kan lösa många av de här problemen och 
som Curt Olsson var inne för en bra stund sedan nu vid det här laget, så är det ju så att 
många har alltför många kort i sina, i sina plånböcker, i handväskan eller var man har 
dem någonstans, och tycker att det är rätt besvärligt. Det beror ju på att varje företag 
med självaktning vill ha sin egen logga på kortet. Om man kommer ifrån den tanken och 
istället säger att det är vettigt för kunden, för mig och för er andra, att ha ett kort som 
man kan använda till mycket, så kan man ju komma rätt långt i hur man utvecklar kortsy-
stemet och istället har man nytta av kortet på olika sätt. I Landstinget håller vi just nu på 
att bygga upp ett patientkort och ett kort på SL, så att vi är inte riktigt duktiga på det här 
heller just nu. Men det kommer en vacker dag hoppas jag. Sedan kommer ett med-
borgarkort om man bor i Stockholms Stad dessutom. Alltså, man kommer att ha tre kort 
bara från den offentliga sektorn omedelbart då och det är ju inte riktigt juste på något sätt 
för oss som bor och skall använda våra tjänster. Sedan, en fundering fick jag när jag satt 
här och lyssnade och det ligger kanske lite längre fram i tiden men det började väl på 
något sätt att byggas upp under den här perioden egentligen. Bankkrisen som kom, vad 
gjorde egentligen IT till eller ifrån när det gällde bankkrisen. Det måste ju ha funnits 
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någon slags signaler någonstans att det var på gång, på väg att gå åt helvete i de här tju-
siga systemen någonstans, kan man ju hoppas. Annars så är de kanske inte så mycket 
värda, möjligen. Sedan, allra sist, jag beklagar men jag måste ge mig härifrån till Tekniska 
Nämndhuset, för jag skall vara där på en diskussion om planerna på ett nytt Stadsbiblio-
tek och då skall jag ha med mig Bengt Rydéns synpunkter här om Börshuset så får vi se 
vad som behövs egentligen. 
 
Rune Brandinger: Ja. Bankkrisen, det tror jag inte handlar så mycket om IT. En påmin-
nelse om att jag såg i tidningen idag att tecknaren Galinius har avlidit och han har fällt 
yttrandet, gott omdöme kommer av erfarenhet, och erfarenhet kommer av dåligt 
omdöme. Jag tror att bankkrisen har nog betydligt mer med omdöme att göra än IT. Jag 
skulle faktiskt vilja fresta ert tålamod ytterligare några minuter, för jag ser i mina noter-
ingar att Ragnar, du fick för lite att tala om säkerhet, du fick en fråga men egentligen inte 
någon riktig säkerhet som teknikutvecklingschans. Vill du ta den om ni har tålamod några 
minuter till? 
 
Ragnar Cederlund: Ja tack. Jag tänkte fokusera lite grann kring det här med varför pro-
jekt lyckas och tajming och sådan där. Jag tänkte börja med att säga att om man tittar 
över utvecklingen så kan man se datorer som tredimensionella varelser. Den ena dimen-
sionen är processorspeed och när processorspeed utvecklas snabbt, då pratas det också 
om applikationer som berör processorspeed. Alltså, ”numbercrunchers” av olika typer. 
Den andra dimensionen av datorer är minnestillförseln och minne var ju länge oerhört, 
oerhört dyrt och det var den dyraste komponenten i datorer. Minne adresserar ju primärt 
parallellitet till datorer och parallellitet är då on-line-system och den typen av grejer 
medan då ”numercrunchers” mera är åt världshållet. Den tredje dimensionen, som kan-
ske många glömmer bort, det är I/O-kapacitet och när I/O-kapacitet kommer på tal, då 
börjar man prata Datawarehouse-lösningar och sådant, eller stora terminalsystem också 
för den delen. Den största händelse som jag tycker har inträffat i den här branschen 
adresserade faktiskt alla de här tre samtidigt och jag tror att det är den tajmingen som 
gjorde att det också fick en sådan oerhörd genomslagskraft på marknaden. Det var 
annonseringen av 370-datorerna51. Primärt var ju det en väldigt hög processorkraftök-
ning, den var faktiskt så stor så att det var IBM:s sämsta affär någonsin. IBM hade en 
totalt felaktig affärsmodell ställt i relation till de här datorerna, för man tog betalt, man 
hyrde ut datorer vid den här tidpunkten, vi pratar tidigt 70-tal. 

Datorerna var prissatta med en hyra som var dollar per månad och kallades internt 
för points och de här pointsen var relaterade till tillverkningskostnad. Man kunde inte 
köpa datorer. Helt plötsligt tillverkade man nu egna datorer med mångt mer kapacitet än 
dem de skulle ersätta, billigt, vilket innebar att alla kunder lämnade tillbaks de dyra icke 
avskrivna gamla datorerna och köpte nya mindre, som hade mycket högre kapacitet och 
IBM gick faktiskt back det här året. Men den stora sidan med den här annonseringen, det 
var att man kom samtidigt ut med softvaru-annonseringar i släptåg bakom det här som 
gjorde det möjligt att utnyttja kapaciteten i de här stora datorerna. Inte då genom att 
driva den här typen av projekt som till exempel Sparbankerna och Handelsbanken drev 
på senare del av 60-talet med det här CREAM och 3968, 3969 och vad de nu hette alla. 
Utan man kom ut med standardiserade produkter i botten. Det var i den här tiden då 
CICS, IMS, de första databaserna etcetera föddes. 
 
Rune Brandinger: När annonserades 370? 
 

                                                 
51 Efterföljaren till IBM:s 360-familj som lanserades 1970. 
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Ragnar Cederlund: Hösten 1970, om jag minns rätt. Det kom en andra annonsering på 
370-maskinerna också som var annonserat dynamiskt minne, den så kallade dat-annonse-
ringen, ett halvår eller så tidigare. Den öppnade då upp möjligheterna att också köra 
transaktionsmonitorer, alltså på breddfronten. De här bitarna ihop gjorde att helt plöts-
ligt så var det inte bara de största aktörerna på marknaden, det vill säga storbankerna, 
som kunde vara med och bygga system, utan nu kunde även nästa nivå, provinsbankerna 
och övriga finansiella institutioner, gå in och få nytta och bygga system som gjorde 
samma affärsnytta, men till en mycket, mycket lägre totalkostnad. Det här levde sedan 
kvar under 70-talet men nästa etapp av den här utvecklingen var minidatorerna och när 
DEC52 kom eller Honeywell kom med sina, fick vi se ytterligare en breddning av markna-
den för datorindustrin, där man kunde komma ner på ganska små företag. För det var 
alltså kostnadsmässigt betydligt mindre företag som kunde vara adresserade av den här. 
Det problem man då drabbas av när det här inträffar och man sitter i stordator-änden, är 
att nu vill kunderna ha både och, de vill ha de små datorerna där det är lönsamt att ha 
dem och de stora där det är lönsamt att ha dem och så vill man ha integrering. Det här 
gick väl aldrig att få riktigt bra integrerat egentligen. Jag tror inte någon lyckades med det, 
man brände väldigt mycket pengar, precis som man gjorde när nästa steg kom, när man, 
så att säga, kom ner till pleti och kreti med PC-annonseringarna. Samma sak igen, man 
försöker integrera men det finns inga standardkomponenter att integrera med. Så att de 
som i en sådan här utvecklingstid hoppar på tåget vid fel tidpunkt, de, jag är inte kritisk 
på något sätt mot Handelsbanken och Sparbankerna, som exempel, men man kom alltså 
in vid en felaktig tidpunkt och fick ta de här oerhört höga kostnaderna för att utveckla de 
här systemen. 

De som kom några år senare, då fanns det standardkomponenter och just att hitta 
den här tajmingen, att datorkapacitet finns tillgänglig till rätt pris och det är tillräckligt bra 
kvalitet på det underliggande softvaru-stödet, så att man med rimliga resurser skall kunna 
bygga den här typen av system. Det tror jag är nyckeln till framgång och det är väldigt, 
väldigt svårt. Det är väldigt lätt i efterhand att säga när man skulle gjort saker, men att 
hitta det här i realtid är inte lätt. 

 
Rune Brandinger: Tack. En fråga som vi egentligen inte har snuddat vid och som jag 
hade väntat mig att ni skulle säga någonting om är datakommunikation. Näten, standards, 
kostnaderna, svårigheten att knyta ihop nät med skilda protokoll och skilda datorer, 
eftersom detta ändå har varit en nyckel i distributionen utav systemkapaciteten i ban-
kerna. Beror det på att ni inte tycker det är väsentligt eller är det mera en slump. Någon 
som vill kommentera det? 
 
Ragnar Cederlund: Jag kan väl kommentera det i sig. Den här stora annonseringen då 
på softvarusidan innehöll ju också en annonsering på nätverkssidan som hette SNA. Där 
man lade logik kring transmissionen av datablock i nätverket och där man sedan kunde 
ha ett bär-protokoll för transmissionen som var fritt från, så att säga, logiken och inne-
hållet. Det här gjorde ju då att man helt plötsligt bara använde sig av ett bär-protokoll 
tvärs hela nätverket med SNA-terminaler och kunde blanda utrustning av olika typer i 
samma nätverk. 
 
Rune Brandinger: Det var ett genombrott, först det logiska nätet till skillnad från det 
fysiska kan man säga. 
 

                                                 
52 DEC, Digital Equipment Corporation. 
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Jan Rydh: Får jag säga, som jag sade tidigare, att för Sparbankernas del så låg drivkraften 
i det här konkurrensaspekten. Jag kommer tillbaka till det lite grann här. Jag tror att näs-
tan all teknisk utveckling är konkurrens. I det ögonblick när man inte har en konkurrens-
aspekt så kommer man inte att ligga i ”fore-front” på teknikutvecklingen heller. Nu ser 
jag Christer53, och kommer att tänka på att i samma ögonblick som en kommande 
borgerlig regering skulle privatisera SBAB så kommer alla räntor att höjas med en kvar-
ting, direkt. Alltså, så fungerar en oligopol situation. Man kan också säga i samma skede, 
vilket jag också tar som exempel, i samma skede som Sparbanken har blivit affärsbank, så 
har kortavgifter och konsumenternas kostnader höjts. Därför är den här konkurrens-
aspekten väldigt viktig i det här sammanhanget. 

Men för att komma tillbaka i det här så var on-line-utvecklingen i Sparbankerna, som 
började redan 1970, väldigt drivande. När Sparbankerna startade under Rällfors54 och 
Wetterholm55 så startade man ju med fyra stycken off-line-centraler runt om i landet. 
Sedan startade då TOBA 2 on-line, och då kom ju kraven på tekniken in i bilden, en tek-
nik som då inte fanns. Det var då Sparbankerna sa att vi är tillräckligt stora, vi får göra 
det själva. Vi får ta kostnaden därför att vi måste lösa masstransaktionshanteringen och vi 
är så stora att vi, om vi samverkar, kan göra det först. Vi är större än någon enskild 
affärsbank, så vi vinner i konkurrens och så drog vi igång vårt projekt. Så tekniken kan 
och fick styra så att säga. 
 
Rune Brandinger: Först ett hjärtligt tack för en mängd intressanta inlägg, som jag tycker 
har kompletterat varandra. Jag tror att vi börjar få en viss bild och nu skall vi försöka att 
inom fokusområdet utveckla lite fokus på speciella fokusar. Kaffe, i en halvtimma, sen 
ses vi här igen. Tack. 
 

–Kaffepaus– 
 
Rune Brandinger: Det finns flera intressanta frågeställningar att ta upp, till exempel 
denna. På vilken nivå fattades de här besluten som har lett till dessa, i stort sett, fram-
gångar med en och annan, snudd på katastrof. Som exempel kan vi ta ambitionsnivån 
inför generation två. Hur kom den till egentligen, man får intrycket av att leverantörer 
med ett antal tämligen hårdsäljande individer i spetsen skisserar visioner som nätt och 
knappt var bekanta hos de som skulle göra grejerna. De visionerna skruvades upp ytterli-
gare ett tag sedan utav kunderna och sedan skruvades det fast i avtal. Om man har det 
förloppet så är det ju inte så konstigt om det går åt helvete sen. Men hur kom detta till 
egentligen? Ingen har ju glädje av att det blir på det sättet. Så fanns det några strategiska 
beslutsfattare högst upp som visste att det här är den ambitionsnivå vi skall ha och de 
föreställningarna fortplantade sig sedan oavkortade och oförändrade ner till beslutsfat-
tarna på IT-nivå. Det verkar ju inte så. Men red ut lite grann, hur fattades besluten om de 
här stora förändringarna? Vi kan ta kassaterminaler och bankomatsidan som två exempel. 
 
Jan Rydh: Får jag börja där mera som övergripande, det är svårt att beskriva det man 
själv varit med om så det jag nu säger får bara vara en egen repetition som förmodligen 
kan vara fel men ändå, Christer56 och andra kan ju komplettera saken. Jag tror ändå att i 

                                                 
53 Christer Malm tidigare medarbetare till Jan Rydh på Svenska Sparbanksföreningen, sedemera chef för 
SBAB. 
54 Hans Rällfors. Anställdes 1961 som teknisk direktör på Svenska Sparbanksföreningen från att tidigare ha 
arbetat på Vegete. Blev sedan den förste VD: för Spadab. Rällfors var VD fram till maj 1964. 
55 Bengt Wetterholm efterträdde Hans Rällfors som VD för Spadab. Wetterholm kom från en 20-årig 
anställning på SAAB. 
56 Christer Malm. 
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Sparbanksrörelsen var det en nyttig kris den som Sparbanksrörelsen kom i, genom sin 
datahantering –69, –70, –71 med Bengt Wetterholm. Som jag sade tidigare, han skall hed-
ras oerhört därför han var en fantastisk visionär och hade rätt fast det blev fel, om man 
uttrycker det så. Men i det sammanhanget så blev slutsatsen av krisen att vi inte kunde 
låta dataverksamheten köra sitt eget race. Jag kom då, visserligen kanske alltför ung, in i 
dataföretaget Spadab med den här bakgrunden och på så sätt så tror jag att jag fick ändå 
en viss förståelse för vikten av förankring och att dataverksamheten var en del i det stra-
tegiska tänkandet. Sedan det tredje var att, när jag lämnande Spadab, så blev ju jag direkt 
delaktig i koncernledningen i Sparbanksföreningen och hade också då med mig hela den 
utgångspunkten. Så jag tycker nog rent allmänt att det var inte problemfritt men i hög 
grad så var ändå datorverksamheten rätt länge förankrad i en strategisk bild i alla fall, 
även hos ledningen. Sedan kunde den ju vara fel då ändå, men vi lärde oss mycket av den 
här 70-talskrisen. 
 
Rune Brandinger: Om det där är sant och inte en skönmålning så var ni 30 år före er 
tid. Jag minns i Nordea, så sent som i slutet på 90-talet så gladdes styrelsen en dag åt att 
vi läste i Business Week att vi hade vunnit en tävling som anordnades varje år om den 
bästa Internetbanks-strategin i världen. Styrelsen hade inte en susning om den strategin, 
vilket man borde ha om man är styrelse, för den hade grabbarna i Helsingfors en glad 
afton, suttit och snickrat ihop en artikel om och skickat in till Business Week och det 
vann de med och det är klart att vi blev ju jätteglada men jag har nog för mig att det är 
mera representativt för hur mycket strategi som det finns i IT-satsningar, än det du 
beskriver. Men du får protestera. 
 
Jan Rydh: Vi jobbade alltså på ledningsnivå hela tiden med IT-strategi, ämnet vill jag 
säga. Så blev det fel, så var det nog ledningens fel. 
 
Rune Brandinger: Korrigera någon av oss. Vem som helst, varsågod. 
 
Lars Nyberg: Du pratade om generation två. Kassaterminalsystem generation två bör-
jade man att prata om på slutet av 70-talet, början av 80-talet. Då skall man komma ihåg 
att generation ett hade då gått väldigt bra, som jag sade. Jag tror att leverantörerna var 
ganska styva i korken. Sedan skall man också komma ihåg att det finns inte mer än en 
fyra eller fem order som man kan vinna eller förlora. Det är förödande att förlora en 
order och framförallt att förlora tre eller fyra, vilket gör att leverantörerna är benägna att 
ta större risker än de egentligen borde göra. Jag kan inte säga så mycket om Ericsson och 
Nixdorf och IBM men jag kommer ihåg hur Philips ute i Vällingby hade människor som 
beskrev framtiden, Gunnar Enroth är ett namn som slår mig. Det var ju liksom en fan-
tastisk framtid. Sedan var det så här också att jag tror att, igen då Philips, hade begrän-
sade erfarenheter av komplicerade projekt och utan att förolämpa någon så upplevde jag 
att bankerna hade också begränsad erfarenhet av att leda komplicerade projekt. Vilket 
gjorde att, om vi pratar specifikt med några kunder, så var specen när man började egent-
ligen ingen spec, det var någon slags beskrivning av ett framtida nytt liv som är lite svårt 
att koda på tid till kostnad. Jag tror att det har att göra med, som jag sade då, att ambitio-
nen blev för hög och det har att göra med att generation ett gick väldigt bra och kombi-
nerar du sedan ihop det här med att i den här tiden, slutet av 70–, början av 80-talet, så 
kommer det plötsligen PC, i alla fall på 80-talet kommer det PC och folk i allmänhet får 
lite större erfarenhet och har ett visst behov, ser gärna att man får spread-sheet och ord-
behandlingsprogram och så vidare, och det var ju enkelt att säga att, det skall vi också ha. 
Hela arkitekturen för generation ett var transaktionssystem, ingenting annat. Det var ett 
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transaktionssystem, det fungerade jäkligt bra. Det var så ni räknade hem det i bankerna, 
det var så vi räknade hem det också naturligtvis. 

Generation två var någonting helt annat och det var därför som det inte gick någon-
stans. Det var ju inte så att det gick inte hos en kund utan det var ju ingen kund och 
ingen leverantör som lyckades. Men som jag sade till min kollega här, det var ju drömsi-
tuationen i slutänden för IBM, för de kom ju in i systemet eller in i marknaden via bak-
dörren. Behövde ju inte ens konkurrera för att få de här orderna. Bara leverera och ta 
betalt enligt prislistan. För att det här var, för mig, nu kan inte jag allt annat om vad som 
hände med banker och centraldatorer och alla andra system som ni hade, men det här var 
för de involverade människorna en väldigt besvärlig situation. Ett trauma nästan skulle 
jag vilja säga, för att jag upplevde ju att de som var mina kunder, som individer satt de 
löst för att det här var ju årsförseningar och jag skall inte dra några anekdoter, Bengt-Åke, 
jag lovar dig det men, jag menar, jag har ett par stycken som jag har funderat lite över. 

Men jag har ägnat lite tid åt att fundera, varför gick det så fel och jag tror att det har 
med att göra, som jag sade, ambitionsnivå och vi fick ett teknologiskifte. Vi gick från, alla 
banker sade, vi vill ha öppna system och det kan man ju förstå, därför att när jag blev 
chef –85 för den här divisionen, då fick vi en order från Provinsbanken, första veckan så 
kom det i posten. Ni måste förstå det, jag var chef på en liten avdelning på Philips innan 
dess, kom det i posten, en order för en kassaplats och priset var 90 000 kronor, 1985. Jag 
förstod inte riktigt vad det var för typ av business jag hade gett mig in i. Så det är klart att 
bankerna var väldigt måna om att få öppna system och standardlösningar. Men det var 
ingen som begrep hur mycket teknologi som låg i det här operativsystemet TOSS, som 
inte fanns i de här så kallade öppna systemen och man tvingade oss att gå in och skruva i 
kärnan, som jag sade förut. Så slutade det med, om du tittar sedan vad som hände, så 
blev ju varenda generation två system något slags propriety system. Till och med då det 
så kallade Unix från Philips, för det blev ett Philips-Unix. 4700 är inget öppet system, det 
är en propriety, Nixdorf är propriety och propriety fungerar ganska bra. 
 
Rune Brandinger: Men där tyckte jag du nämnde en väldigt precis sak som är förvå-
nande, att inte någon tittade närmare efter. Nämligen att i generation ett så låg det alltså 
inbyggt i operativsystemet väldigt mycket av exakt den funktionalitet som man behövde 
och för att få samma i generation tvås Unix-lösningar, så behövde man komplettera väl-
digt mycket för att komma fram till samma nivå? 
 
Lars Nyberg: Ja, det här har att göra lite internt med Philips situation då. Man skall 
komma ihåg att generation ett utvecklades av Svenska Philips på slutet av 60– början av 
70-talet. Vid det tillfället så var Philips organiserat och baserat på länder, det vill säga den 
som var chef för Philips i Sverige, det var Olle Franzén på den tiden, han var kung, han 
kunde bestämma vad som helst här. Bokföringsmässigt så redovisades det i en division 
någonstans i Holland, men de hade egentligen inte mycket att säga till om. Sedan ändrade 
man den modellen under 70-talet över en tioårsperiod och gjorde det till att det var 
divisionschefen som körde businessen och ländercheferna blev mera någon slags ambas-
sadör för bolaget. Så att när jag tillträdde som divisionschef i Holland då, för den här 
divisionen 1990, då var det jag som körde den businessen, det fanns ingen landschef 
emellan. Så när vi gick från generation ett, som ju utvecklades av Svenska Philips med 
folk i Vällingby som hade lärt sig terminalsystem under en lång tid, när vi sedan skulle gå 
till generation två, då hade modellen ändrat sig och då bestämde Holländarna sig för att 
det där skulle utvecklas i Holland, av personer då som hade byggt minidatorer, som inte 
hade en susning om vad det här var för någonting vilket gjorde att de fick alltså börja om 
och lära sig det. 
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Jag tog det här exemplet med Power Failure Automatic Restart, om strömmen för-
svinner två sekunder så får det inte ta 20 minuter att starta upp terminalsystemet på 
kontoret, för det funkar liksom inte, utan då har man en automatisk återstart, det hade vi 
i PTS 6000 men det hade vi alltså inte i början på det här systemet som var generation 
två. Det var ett exempel på liksom den utmaning som fanns. Sedan är det ju så att det 
största problemet på generation två, det var ju Ericsson. Vi skall inte glömma det, 
Ericsson skulle leverera både till S-E-Banken och till Sparbankerna och det blev ingen-
ting i sluttampen, praktiskt taget. Så att jag tycker att den här erfarenheten, den skulle 
man suga lite på, fundera lite på, vad var det nu som gick så fel och jag tror att svaret är 
ambitionsnivå och teknologiskifte i kombination och ambitionsnivå både från leverantö-
rerna och kunderna. 
 
Rune Brandinger: Curt, vad är ditt minne av det här, var du djupt inblandad i detta 
generationsskifte? 
 
Curt G Olsson: Jag kan inte påstå det, men om man säger rent generellt har jag en känsla 
utav att en utveckling utav det här slaget drivs väldigt mycket utav tekniker. Alltså den 
som är datachef, som har intresse av att tillägna sig den nya tekniken kan om han är duk-
tig till att argumentera, lätt övertala en bankledning till att det här skall vi satsa på, det är 
nödvändigt för att vi skall hålla oss framme i konkurrensen och styrelsen begriper ju väl-
digt lite utav detta. De vet bara egentligen att det kostar så och så mycket. Det vill säga 
att när sedan efterkalkylen kom så var den betydligt större och det kanske gjorde ibland 
att man bytte datachef. Men jag tror nog att initiativet kom väldigt mycket därifrån. Data-
chefen i sin tur umgicks väldigt mycket med leverantörerna som ju naturligtvis såg en 
chans i detta. 
 
Rune Brandinger: Hur kommer det sig att styrelsen och företagsledningar har behand-
lat IT-investeringar helt skilt från hur man behandlar andra investeringar. När det gäller 
andra investeringar så kräver man kalkyler som visar både en intäkt- och en kostnadssida 
och man bedömer hur det gick efteråt genom att titta på både intäkt- och kostnadssidan. 
När det gäller IT-investeringar, bortsett från vad som hände i början på 60-talet, när det 
var en väldigt enkel värld att arbeta i, så är det kostnader och färdigtidpunkter som man 
orkar följa upp och vad som ligger på intäktssidan, det är från början väldigt vagt beskri-
vet. Målen är föga kvantifierade, om de över huvud taget är det och vilja att följa upp vad 
som hände utöver att det kostade en massa pengar, viljan att följa upp vad som hände på 
nyttosidan, har jag intrycket av generellt är ganska svag. Då blir det märkliga invester-
ingskalkyler också och märkliga investeringssituationer. Korrigera gärna detta. 
 
Jan Rydh: Bara en kort kommentar. Jag tror, än en gång, att på ett sätt så var det en för-
del som vi hade i Sparbanken genom att dataverksamheten låg i ett särskilt bolag. Alltså 
vi behövde inte ha någon sorts kakylredovisning i varje sparbank utan man köpte en 
tjänst, det var en prissättning, en intern prissättning. Det gjordes uppföljningar. Det var 
ju naturligtvis även så i Sparbankerna, att de enskilda Sparbankerna tyckte datorverksam-
heten var dyr. När vi sedan gjorde genomgångar på Sparbanksföreningen, vi hade ju 
hundratals Sparbanker att värdera statistiskt, då visade det sig i slutet på 70-talet, när den 
här undersökningen gjordes, att de Sparbanker som hade störst andel datakostnader var 
mest lönsamma. Alltså, på något sätt så fanns det i Sparbanksrörelsen ett naturligt upp-
följningssystem. Vi skulle inte heller ha klarat interna prissättningar, det är en väldigt svår 
sak. Men här fick man en vinst i det som annars var ett problem, den stora federativa 
strukturen. 
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När det gäller terminaler så kan Sture och säkert Christer57 mer om hur det var för, ärligt 
talat, så var problemen ändå inte större i Sparbanksvärlden att jag som då var vd i 
Sparbanksföreningen inte ens minns att det var något problem. Men det kan ju bero på 
detta att man skärmar sig från verkligheten, vad vet jag. 

Men jag skulle vilja lägga till här, och du var inne på det när du pratade om leverantö-
rerna, när Sparbankerna, de som gick i bräschen på 70-talet bestämde sig för sina nya 
system så var det ju egenutvecklade system. Där vi gjorde kravspecifikationer tillsammans 
med leverantörerna och fick det som vi då ville. När man sedan hade kommit till nästa 
upphandling så var fortfarande inte leverantörerna beredda på de kraven som vi trodde 
var givna då, därför att vi hade ju gjort den här läxan en gång men den internationella 
marknaden, precis som du säger, var det ICL58 eller Philips i Holland eller amerikanska 
banker och banksystem, de tyckte fortfarande att de kraven som vi redovisade i våra 
system 1970, var så specifika, så unika så det kunde man inte leva upp till. I vårt fall 
komplicerades frågan av Ericssons problematik, men det här kan Sture mer om. 
 
Sture Hallström: En generell kommentar här när det gäller, så att säga, tekniken i detta. 
Jag ställer upp mycket på det som Lars säger, det vill säga att det var en total underskatt-
ning av och det var att gå från den tidigare, ganska begränsade, stuprörsmässiga funktio-
nalitet som man tillhandahöll. Den var överblickbar, man kunde optimera varje led i den 
här ekvationen just för den här funktionen. Språnget från att gå från den situationen till 
det generella, som skulle täcka en mängd olika funktioner med dess väldigt varierande 
kvaliteter och egenskaper, det underskattade man totalt. Det intressanta, kan jag väl säga, 
det är att jag tycker det sker fortfarande i dessa dagar. Jag följer och är med i kortmark-
naden relativt mycket och där har vi nu ett skifte på både kort- och terminalsidan som vi 
alla vet, nämligen till EMV59 och när jag ser vad till exempel terminalleverantörerna där 
nu lever igenom, det är ungefär analogt, det vill säga man går från en mera begränsad 
funktion till en mycket bredare funktionalitet, så har vi lite grann samma resa, när det 
gäller förseningar och inte minst när det gäller kostnader för leverantörer att ta fram 
detta. Så att i det avseendet har de inte lärt sig så mycket utav den här resan. 
 
Rune Brandinger: Alltså, inlägg av den sorten vill vi inte ha därför att de säger att vi lär 
oss inget av historien och hela det här projektet går ut på att vi lär oss av historien. 
 
Sture Hallström: Du vet väl Rune, att det enda vi lär oss av historien, det är att vi inte 
lär oss någonting av historien. 
 
Curt G Olsson: Du frågade varför man inte krävde en ordentlig investeringskalkyl och 
varför man inte följde upp den där investeringskalkylen. Ja, det var ju lättare att göra en 
investeringskalkyl och kanske också att följa upp den när det var en fråga om att man 
lade över en miljon transaktioner till data istället för att ha det på en bokföringsmaskin 
eller att sköta det manuellt. Men när du kommer därhän att den nya datorn, med den 
kapaciteten den har och med de möjligheter som finns, börjar bli en konkurrensfråga, då 
är det inte så lätt. Skall vi bli efter i konkurrensen genom att vi inte skaffar den här 
datorn? Det behövs ju bara den frågan för att en styrelse tar lite lättare på kalkylen än om 
man kan precis säga att vår transaktionskostnad kommer att sjunka med så och så många 
procent. 
 
                                                 
57 Christer Malm. 
58 ICL, International Computers Ltd. 
59 EMV står för Europay, Mastercard och Visa och är en ny standard för ”smarta bankkort” där ett mikro-
chip används istället för magnetremsa. 
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Rune Brandinger: Utan tvekan har det bidragit. Samtidigt så är det ju ändå inte någon 
riktigt bra orsak därför att det finns andra mått än kronor och ören. Man kan mäta kon-
kurrensförmåga och man kan mäta nöjd kund, man kan mäta kötider, man kan mäta 
genomloppstider, man kan mäta processers funktionalitet på en väldig massa olika sätt än 
med kronor och ören och vi är för slöa i att mäta på andra sätt än med kronor och ören, 
det är ekonomsyndromet. Det som går att mäta enkelt i kronor och ören är viktigt och 
sådant som inte går att mäta enkelt är inte viktigt. Så vi har mycket att lära fortfarande på 
den punkten. Nu är det alltså meningen att alla kommentarer, även från observatörerna 
är mycket välkomna, bara hojta till. Jag skall försöka hålla ett öga på er också. Varsågod. 
 
Christer Malm: Christer Malm heter jag och var verksam 29 år och 11 månader i Spar-
banksrörelsen, innan jag gick över till annan verksamhet. Men jag har en aspekt som jag 
gärna skulle vilja lyfta fram, som jag inte tyckte kom fram i de här inledande passusarna 
speciellt mycket. Jan Rydh var inne på konkurrenssituationen, men jag skulle vilja ha den 
utgångspunkten egentligen i den kundnytta som de svenska bankerna har gjort för sina 
kunder. Jag tänker i väldigt stor utsträckning då på den konkurrens som var i slutet på 
1950-talet, i början på 60-talet, när bankerna slogs om lönekunderna. Rationaliserade 
lönehanteringen för företagen. Jag gjorde väl ungefär som Curt, satt och räknade ränta 
men då i Västerås Sparbank och visste vad det innebar, men jag hade också tillfälle att 
studera när Asea var fjortonde dag skulle betala ut lönerna till sina anställda och vad det 
innebar. Där kom ju bankerna att betyda väldigt mycket och inte minst IT-utvecklingen 
så småningom, för att hantera den här verksamheten på ett rationellt sätt och samtidigt 
ge en bra service till löntagarna. 

Jag hade så småningom också en period där jag var chef för Postgirot. När jag kom 
dit 1989, då var det 5 000 människor verksamma, alltså 5 000 anställda i postgirot som 
processade runt ungefär 24 miljarder per dygn i oändligt massa transaktioner. Någon 
räknade vid något tillfälle ut att en dags produktion, om den skulle göras manuellt, skulle 
för dessa 5 000 personer ta flera år. Om man då funderar ett ögonblick på vad det hade 
inneburit om de här företagen, alltså stora betalningsmottagare, nu tänker inte jag på pri-
vatpersonerna som kund här utan de stora företagen, skulle ha genomfört det här arbetet 
manuellt eller fått transaktionerna överförda till sig på ett annat sätt. Vilka enorma kost-
nader man skulle haft och här kan man på nytt säga då att banksystemet och betalnings-
systemen har då effektiviserat, rationaliserat verksamheterna för kunderna i väldigt stor 
omfattning. Jag tycker också det kanske kunde vara intressant att få med kundaspekten i 
den här analysen utav IT-utvecklingen i bankerna och vad det har betytt för marknaden. 
 
Rune Brandinger: Ni förde processer på tal flera av er och syftet med att se på ett 
företags verksamhet under den tiden, det är just det, vad är det som skapar kundvärde 
och vad är det som sker längst ute i processen. Så att det är ett medskick som jag tror vi 
har stöd från många håll här. Förlåt, ja, Gunnar. 
 
Gunnar Alm: Ja, jag hade en liten kommentar till det här med olika generationer av 
kassaterminalsystem. Det är ju så att vi inte upplevde övergången till andra generationen 
som något problem över huvud taget. Det var mer att vi fortsatte vår programmering 
med 3270-applikationer och det hade klart att göra med tajming. Inte så att vi var dukti-
gare på tajming utan det var det att vi var lite sena kanske. De andra hade klarat av första 
generationen, som man sade, och vi kom då in med bildskärmar i vår första generation, 
vilket ju då egentligen var generation ett och ett halvt. Senare så kan man säga att då var 
ju storbankerna i det läget att man hade en hel del i sina kassaapplikationer och sådant 
och ville göra väldigt mycket. Egentligen försökte man förmodligen lösa applikations-
mässigt generation tre med PC och sådant, det försökte man lösa med hårdvara från 
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generation två. Det var det som, skulle jag gissa, gav ett stort problem. Du hade alltså 
varken program eller hårdvara riktigt framme för att klara de bitarna. Men vi slapp frot-
tera oss med det, vi hade väl fått göra det sedan om inte Handelsbanken hade kommit in 
och köpt oss. 
 
Rune Brandinger: Ja, ta upp den tråden, rätt eller fel så har man väl för sig att det har 
funnits olika generella ambitionsnivåer i bankerna. Det kanske har växlat något över tiden 
men ändå föreställningen att S-E-Banken har alltid satt målet att ligga långt framme, kan-
ske inte först i alla lägen men långt framme, medan Handelsbanken har haft en försikti-
gare politik och tänkt som så, jag bara säger vad tror man som allmänhet, ja låt de ta 
smällarna så kommer vi lite senare och gör samma saker till en mycket lägre kostnad och 
vi kommer ändå bara att ligga några månader efter. Är det här fel föreställning eller finns 
det någon kommentar till det från Curt respektive Sture eller någon annan? 
 
Curt G Olsson: Ja, det är nog riktigt att vi upplevde att ambitionsnivån var högre i SEB 
än det var i Handelsbanken. Om jag nu skall avslöja lite grann hur tongångarna gick på 
60-talet så var det väl så att man i Handelsbanken på något sätt hade en beslutsvånda 
som kanske var baserad på att man hade ett antal visionärer som såg vad som skulle 
hända om 10 år och inte ville satsa, så att säga, på år ett eller år två utan man satsade på år 
10 och så gick inte det och så till slut så kom man efter i konkurrensen. Jag upplevde det 
mycket så när jag var chef för Bankgirot. Men, får jag göra en kommentar till det Christer 
Malm säger. Jag tycker det är väldigt viktigt att man tar upp det här med kundnyttan och 
det är väl utan tvekan så att i samband med att checklönerna infördes så gjorde bankerna 
väldigt mycket som företagen borde vara tacksamma för. Men egendomligt nog så var 
man aldrig riktigt beredd att betala för det och konkurrensen var sådan att man gick inte 
ut till ett företag och sade att, nu så kan vi ta hand om er löneadministration och vi tar 25 
kronor per anställd eller någonting sådant där, utan allting var gratis till att börja med och 
så trodde man att man senare skulle kunna höja. Därför att på något sätt så har det alltid 
varit tabu att man tar ordentligt betalt i en bank från början. 

Jag tycker över huvud taget att det är synd att man inte kan föra en öppen diskussion 
om en avvägning mellan räntenivå och transaktionskostnad. Vi har ju kommit till ett läge 
där man inte betalar några räntor på vanliga konton i bankerna men man tar inte heller 
betalt för servicen. Vad som drev fram konkurrensen var alltså inte kanske att direkt tjäna 
pengar på en ny tjänst som man gjorde, men man skall komma ihåg också att reglering-
arna som ju levde kvar ända till någon gång –85, –86, när de började att lättas lite grann, 
hade ju en annan aspekt på konkurrensen. Vi var, i varje fall i affärsbankerna, helt med-
vetna om att enda möjligheten att öka volymen, enda möjligheten att kunna tillgodose 
företagens lånebehov var att man gick ut med sparbössor på privatmarknaden och det 
fick kosta pengar på något sätt. Det var inte liksom den kalkylen man gjorde att, det här 
skall gå ihop, utan det skulle gå ihop genom att man då fick möjlighet att sköta sig bättre 
gentemot företagsamheten. Svårt med imagen, företagen tyckte det var konstigt att vi 
spelade på bakgårdarna med sparbössor. Men det var den enda möjligheten, det fanns 
alltså inte möjlighet att komma åt pengar på annat sätt än att man tog det från den 
överskottssektor som existerade, nämligen privatmarknaden. 
 
Rune Brandinger: Hur mycket betydde regleringen för att inriktning på IT gick så 
mycket på att spara kostnader, rationalisera, inte så mycket på att skapa nya affärer efter-
som det enligt Riksbankens sätt att se på bankerna, så skulle de inte skapa nya affärer 
egentligen, de skulle hålla sig till reglerna och veta hut. 
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Curt G Olsson: Ja, men det fanns alltså ändå den möjligheten. Man kan säga så här, att 
en bank kunde inte växa snabbare än sin inlåning. Sedan är det en annan femma att 
regleringen gjorde att det var väldigt mycket dränage på inlåningen som skulle läggas åt 
annat håll. Men enda möjligheten att växa var att öka inlåningen och hela privatsektorn 
var länge den enda som hade ett överskott medan däremot företagssektorn hade ett 
underskott och affärsbankerna såg på något sätt sin möjlighet att ändå utvecklas lite 
bättre i marknaden genom att man kostade på sig att spela på privatmarknaden. 
 
Jan Rydh: Det här är intressant, jag kommer tillbaka till det här med konkurrens och jag 
knyter gärna till Christers kundnytta, just uttrycket för det. Men hur vi kom att se skillna-
den, Christer jobbade då i Västerås Sparbank under Gösta Sandberg, en fantastisk man 
som bankchef i den relativt lilla Västerås Sparbank, så gick han in och tog lönebetalningar 
för stora Asea. Strategin för Sparbanken då och som blev sedan strategin för 
Sparbanksrörelsen totalt, det var ju någon sorts insikt. Det är vi som sitter på den fantas-
tiskt växande privata marknaden, den måste vi slå vakt om. Vi kommer aldrig att få en 
enda löneutbetalning om vi börjar ta betalt, det blir affärsbankerna som får de pengarna. 
Vi lägger noll kronor som avgift på löneutbetalning för att konkurrera och dessutom gör 
vi det till en facklig fråga. Så sparbanken gick till fackföreningen i Asea och sade, det är 
era pengar, det är ni som skall bestämma var lönerna skall finnas. Så att även här, på 
något sätt, så spelar ju strategivalet roll och sedan i sin tur så leder det till också vår slut-
strategiska slutsats, vi måste göra transaktionerna billiga eftersom vi inte tar betalt för 
dem. 
 
Rune Brandinger: En bra bankman är en bra politiker också. 
 
Jan Rydh: Ja, men det är ju en strategi. 
 
Sture Hallström: Får jag kommentera din fråga Rune om Handelsbanken kontra SEB. 
Jag kan väl säga att den period jag jobbade i Handelsbanken så fick jag nog inte någon 
särskild belöning eller klapp på axeln för innovationer, utan det var rätt mycket gnetande 
med kostnader och stabilitet och sådana saker. Det var ett väldigt klart synsätt som 
uttalades väldigt tydligt, både internt och externt. Nämligen, teknik, ja det är väl gott och 
väl, men det kan ju kopieras. Det kan ta ett halvår, det kan till och med ta ett år, men det 
kan kopieras. Däremot så fanns det då notabla undantag, men det skulle till en ordentlig 
diskussion och verkligen penetreras oerhört starkt. Ett exempel, det är ju det här HTD-
systemet60 eller det generella kontorsterminalsystemet. Vi diskuterade säkert två och ett 
halvt år och det stämde precis överens med det som är kärnan i Handelsbanken, nämli-
gen att stötta kontorsrörelsen, stötta kontorsverksamheten på bästa möjliga sätt. Därför 
är det värt att satsa pengar, därför är det till och med värt att ta en viss risk, även om man 
inte insåg hur stor den var. Ett annat exempel, det är den storsatsning banken gjorde i 
början på 90-talet, på att bygga ett nytt inlånings- och kundsystem. Det penetrerades 
utomordentligt noggrant men när det väl var taget, det beslutet, vilket Arne Mårtensson 
gjorde, då sattes all kraft på att genomföra just detta för man insåg att detta var ett ganska 
vådligt äventyr man givit sig in på. Men med de undantagen, njae, inte innovera om det 
inte behövs eller är alldeles nödvändigt. 
 
Rune Brandinger: Lite om vad strategier har betytt. Teknik har också betytt och kanske 
även tekniska fenomen som jag inte har haft klart för mig vad de betyder för något. 

                                                 
60 Handelsbankens Terminal och Datorsystem. 
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Exempelvis att en krypteringsalgoritm är fullständigt grundläggande för att det här skall 
fungera, vem var det som, ja, vill du utveckla det lite grann mer? 
 
Hans Olof Anderson: Ja, möjligtvis då utifrån den här aspekten att som representant på 
leverantörssidan, som jag varit i några år och sedan på beställarsidan, så är det ju alltid så 
att har man en kravspecifikation och det inte riktigt passar med leverantören, då måste 
man ju argumentera och det jag lärde mig under den perioden och som jag tycker fortfa-
rande jag har glädje av, det är att finns det en standard jag kan peka på, så har jag en 
mycket bättre förhandlingsposition med leverantören. Jag kan peka på, men vi begär ju 
egentligen inte annat än att du skall implementera den internationella standard som finns 
på det här området. Det är ju bara det vi begär utav dig. Det försatte oss i en situation där 
vi kunde gå mycket snabbare fram. Hade vi kommit och sagt att det här är Bankomat-
centralens krypteringsalgoritm, det här är Handelsbankens krypteringsalgoritm, så hade vi 
haft en helt annan situation. Men då sa vi, detta är internationell standard, det finns FIPS 
46, Federal Information Processning Standard 46 och bankernas ledande leverantör IBM 
har den redan implementerad tvärs igenom sitt produktsortiment, mer eller mindre. Så 
det var det värdet jag såg i den, så att säga. 
 
Lars Nyberg: Kan jag bara få bekräfta det för precis vad du säger är alldeles sant därför 
att bankomaterna har också någonting som inte är standard, nämligen att i det här landet 
så är kortet upp och ner och jag vet inte hur många gånger jag har suttit i Dayton, Ohio, 
som svensk och sagt att, det är klart som fan grabbar, vi måste vara i mitt hemland. Ja, 
men det kostar så här mycket att utveckla en ny kortläsare, för den skall vara upp och ner 
och ”shit”, ja just det. För, hur många bankomater var det, sade du, 2 000, nej du, vi bryr 
oss inte om det, glöm Sverige. 
 
Rune Brandinger: Hur hamnade vi i den situationen? 
 
Hans Olof Anderson: Jag var ju med i den diskussionen också och det var helt enkelt så 
att den här magnetspårstekniken och magnethuvudet, så att säga, det ligger ju, om man 
har kortet vänt som de har i de flesta länder, så är det ju så att då sitter ju huvudet uppåt 
och då magnetspåret dras över, då avlagras smutsen. Vänder man på det så trillar smut-
sen bort och det var den enkla teorin så att säga. Man kan möjligtvis diskutera om det var 
värt allt det du säger. Men, över huvud taget så vet vi ju att läsaren i kortterminalen, 
inklusive uttagsautomater, är en svag punkt och en servicebenägen punkt. Så möjligtvis 
har vi haft en bättre servicesituation i Sverige på grund av detta avvikande beteende. 
 
Rune Brandinger: Jaha, då avslöjades en viktig hemlighet här. Ja, Gunnar. 
 
Gunnar Alm: Ja, en punkt som vi kanske inte tillräckligt har tagit upp här som jag tycker 
var viktig, det var när vi genomförde dataclearingen. Jag tror att en sådan, det var inte 
bara en databit vi genomförde, det var också de juridiska funktionerna som togs över av 
andra bankers personal. Dels var det ju en innovation, men det jag ville säga egentligen är 
att på den tiden när vi genomförde den biten, då gjorde vi det i stor enighet och jag tror 
inte att om vi skulle ställts inför motsvarande problem idag, så tror jag inte vi skulle bli 
kapabla att genomföra det. 
 
Rune Brandinger: Varför? 
 
Gunnar Alm: Nej, därför att bankerna då i början, de var samarbetsvilliga, frånsett Spar-
banken. Men man var samarbetsvillig och marknadssidan var inte tillräckligt inne i data-
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behandlingen för att komma med protester och till exempel jämföra, vad innebär detta 
för oss och så vidare. Utan vi kunde göra en hel del, inte minst Bankgirot gick vi också 
igenom i samma samarbetsanda. Jag tror att när de internationella bankerna började dyka 
upp och man blev rädd för det hotet, då tog varje bank och gick inom sitt skal och 
tänkte, nu skall vi bara tänka på oss, vi har inte råd att ha generella lösningar. Så att 
samarbetssidan har varit bättre än vad den är, gissar jag, idag. 
 
Rune Brandinger: Någon av er nämnde, jag tror det var Curt, att IT-chefer är ju ett 
särdeles släkte när det gäller att anse, ja, ”non-invented here”, det är ju bara förnamnet 
när det gäller dem. Det har jag då stött på i många branscher. Hur kom det sig att ban-
kerna utgjorde ett undantag då? 
 
Gunnar Alm: Jag tror att IT-cheferna på den tiden, vi pratar om mitten på 60-talet och 
kanske tio år framåt, de var här i Stockholm många som var kompisar och de hade ett 
naturligt samarbete, de såg inte de här konkurrensbitarna. Man såg istället, man såg i 
början av någonting, man såg fördelarna istället att här tjänar vi en hel del på att om din 
kund kan gå på vårt bankkontor och så vidare, så är det ju bra. Vi på de mindre bankerna 
och Föreningsbanken då på den tiden, vi tyckte ju också det var jättebra för det var ett 
bra sätt fortsatt också för att vara med i systemet. Men, och man hade ju här SWIFT61 till 
exempel, det var visserligen inte svenskt men stor enighet i Sverige. Så att samarbetet var 
väldigt bra, jag vill nog påstå lite grann att en marknadsaspekt av sådant här är inte alltid 
av godo utan de tar över ibland och gör att ett samarbete försvinner. Till nackdel för alla 
egentligen. 
 
Rune Brandinger: Nu får jag intrycket av att det här var lite bankspecifikt. Jag var IT-
chef på Skandia på den tiden som då på 60-talet byggdes upp från ett antal försäkrings-
bolag. Alla de försäkringsbolagens IT-chefer var bergfast övertygade om att just deras 
system var egentligen det enda som dög. Så att exempelvis så var det fyra stycken motor-
försäkringssystem som tävlade med varandra och alla ansåg det var bäst då och IT-chefen 
från din hemstad, skrev till Pehr Gyllenhammar senior och talade om att så var det och 
om inte alla begrep det så ämnade han avgå. Det brevet passerade mig upp till Pehr 
Gyllenhammar och sedan kom det tillbaks en dag senare med bara ett ord påskrivet. 
Beviljas, stod det. Mycket enkel hantering, men det tror jag var mer symtomatiskt för hur 
IT-chefer uppträdde då och även senare i den branschen. Så vad var det för Kristusfigu-
rer ni hade nöjet att sysselsätta som IT-chefer i bank? Som såg alltså tvärtom då till 
kundnytta som främsta ledstjärna och inte egennytta. Mycket ovanligt. 
 
Jan Rydh: Men är det inte, jag tycker det stämmer rätt bra. Jag menar, det var ju inte så, 
hoppas jag, att ni uppfattar att Sparbanksrörelsen var befolkad av några förfärliga och 
oservicevilliga individer utan vårt val av egen linje baserades på en strategisk analys, efter-
som Sparbanken var den enda bank som var liksom stor över hela landet. Så det fanns 
för oss inget sådant skäl för samarbete som för Skånska Banken. Alltså, det är en klar 
analys, till och med den stora Handelsbanken hade inte kontor över hela landet. SEB 
blev ju en sådan konkurrent där när väl den fusionen var klar, men där ser man skillnaden 
och försäkringsbranschen var likadan. 
 
Rune Brandinger: Precis, det var regionalt på ett helt annat sätt, det är rätt. Det kan 
innehålla en del av förklaringen. 
 
                                                 
61 SWIFT, bildat 1973 som Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT är ett 
organ för och tillhandahåller lösningar för internationell betalningsförmedling. 
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Christer Malm: Ytterligare en kommentar till det, Rydh var inne på det tidigare. Det var 
ju den speciella organisationsstruktur som Sparbanken hade som man inte skall glömma. 
Det är, många har ju menat på att det är en federativ rörelse, inte är speciellt slagkraftig, 
inte speciellt stark i att agera i ett större sammanhang. Men den har en styrka, den har 
den lokala förankringen och den får ett nerifrån- och uppåttryck i en organisation. Jag var 
själv under en tioårsperiod Sparbankschef och jag vet ju hur irriterade vi var ute på landet 
när inte saker och ting fungerade därför att vi upplevde kunden precis utanför dörren på 
morgonen när det inte fungerade. Det kunde vara allt ifrån företaget som inte fick ut sina 
löner till den enskilde löntagaren som var oerhört irriterad på banken och i och med att 
vi själva också var representerade i den centrala Sparbanksrörelsen så blev det ju ett väl-
digt, väldigt starkt tryck på just IT-sidan. Att ha en ordentlig strategi, att jobba professio-
nellt med de här frågorna och framför allt lösa problemen och göra det oerhört snabbt. 
 
Rune Brandinger: Vi har ju haft en samverkan i Sverige som inte finns ens i grannlän-
derna på det här området, så att det handlar inte nog enbart om att vi är mindre, att vi har 
mindre antal banker än till exempel USA som du nämnde Curt, inledningsvis. Det är ju 
nästan så att man lutar åt uppfattningen att vår samverkanslinje tekniskt kan ha berott 
just på konkurrenssituationen Sparbanken å ena sidan med ett rikstäckande nät som 
affärsbankerna måste matcha genom samverkan, för det fanns ingen annan hållbar 
strategi. Det låter ju inte omöjligt?  
 
Curt G Olsson: Man skall inte glömma bort att Svenska Bankföreningen var ju på sin tid 
en stor kartell. Det fanns någonting som hette tariffboken och den fick man inte gå ifrån. 
Det fanns till och med straffbestämmelser på detta. Det fanns nämnder som kunde gå in 
och döma ut böter för den bank som ändrade på prissättningen. Möjligen, möjligen slår 
det mig att det kanske ligger någonting i att när den försvann så fanns ändå den där 
andan kvar på något sätt, att tekniskt så skulle man ha kommittéer som samarbetade och 
kunde komma överens om det ena med det andra. Nu tycker jag kanske, men det kanske 
är en alltför ideell uppfattning, att det bör kunna gå att med lite god vilja att kombinera 
ett vettigt samarbete på den tekniska sidan med konkurrens. Det finns ju ingen anledning 
varför vi skall ha två betalningssystem i affärsbankerna när vi kan samsas om ett. Sedan 
kan vi konkurrera med prissättning på det där systemet, vi kan konkurrera med andra 
tjänster och jag tror ändå att förutom den där tariffboken, som försvann med konkur-
renslagstiftningen, så har det funnits en viss pragmatik bland cheferna på den här punk-
ten. 
 
Rune Brandinger: Pragmatism är nog ett nyckelord också vid sidan av det andra vi har 
talat om här. 
 
Perolof Axelson:62 Jag har en bakgrund från IBM och har inte varit inne i bankrörelsen 
speciellt, men har snuddat vid den. Det var väldigt intressant att lyssna på det här, det 
måste jag säga. Men jag har en lite annorlunda fråga, den här perioden 1960 till –85, det 
var ju IBM:s storhetstid i Sverige. De var ju helt dominerande och min undran är, nu när 
vi ser på den här perioden, hur vi skall förklara historien. Har IBM:s dominans, eller var 
den så dominant som jag upplevde från IBM:s sida, att just banking, det hade IBM då 90 
procent av, jag vet inte om det är sant och det är min första fråga, som leverantör. Alla 
andra leverantörer försvann ju en och en, det fanns andra, Univac och vad de hette, som 
försvann. IBM var ju en motor och en viktig motor under den här perioden. För er, det 
                                                 
62   Perolof Axelson, f 1937, började på IBM 1960, Statskonsult från 1972 och sedan verksam i SPP, först 
som vVD 1977-81, och sedan SPP Liv. 1991-94 VD i Trygg Hansa SPP, 1994-2000 VD i SPP Livförsäk-
rings AB, 2001-02 VD för Förenade Liv nuvarande Bliwa Livförsäkring, plus en mängd styrelseuppdrag. 
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de gjorde, gjorde det att det gick snabbare eller var det en nackdel? Var det här en sak 
som var positiv under den här perioden eller var det någonting som gjorde att de här 
problemen dök upp också, eller andra typer av problem? Alltså IBM:s betydelse, det är 
den frågan som jag vill ställa? 
 
Sture Hallström: Alltså, min uppfattning, det är väl att på något sätt var det här en gyl-
lene tid. Det vill säga att när det gällde datorerna och det var ju då main frames, system 
360 och vad det nu hette för någonting, under den period som jag var aktiv i alla fall. Det 
var någonting som var känt som var väldokumenterat, det fanns kunskap att tillgå och så 
vidare. Det fungerade, även den delen bra. Sedan var det ju andra delar av marknaden 
som IBM definitivt inte hade. Vi har ju talat uttagsautomater och där var IBM över 
huvud taget inte en spelare, fast man förstås försökte bli det men man blev det aldrig. Vi 
har pratat om olika typer av terminaler. Men min uppfattning är den att på de områden, 
väldigt betydande områden, där vi använde IBM, så var det definitivt inte något hinder 
utan det fungerade väldigt väl. 
 
Curt G Olsson: I Skandinaviska Banken och också i Stockholms Enskilda Bank så hade 
vi en dator som hette ICT 130063, tror jag det var. Det fanns fem stycken sådana i 
Skandinavbanken och två stycken i Stockholms Enskilda Bank. När det blev aktuellt att 
byta dem så var vi egentligen, så att säga, i sinnet lite inställda på att det inte skulle bli 
IBM, men jag minns i föredragningarna vi fick att man mer och mer började luta åt IBM. 
IBM satte på något sätt standarden och man tyckte på något sätt, varför skall vi vänta till 
någon annan anpassar sig till IBM-standard. Dataclearingen var ju sådant som man såg 
framför sig, var det inte bättre man hade samma maskiner man visste var kompatibla och 
där IBM skulle, så att säga, garantera detta. När vi väl hade bestämt oss för IBM så åter-
stod en väldigt viktig fråga och det var terminalerna och IBM hade, enligt vår uppfatt-
ning, väldigt dåliga terminaler på den tiden. Jag vill minnas att det var en sådan där med 
81 stycken tangenter, alltså amerikanska modellen och vi ville ha en annan terminal. IBM 
sade bara, ja i så fall så ansvarar inte vi för interfacet mellan terminaler och datorerna. Vi 
blev förbannade men vi ville ha IBM och vad som hände var att vi då rappade upp 
Ericsson till att ordna kommunikationsterminaler, så vi hade egentligen tre maskiner inne 
i banken och det fungerade något så när hyggligt bortsett från att Ericsson blev väldigt 
försenade. Vi hade alltså Nixdorf terminaler, vi hade Ericsson som stod för kommunika-
tionsdator, ja eller vad det nu kallas för och IBM:s terminaler i toppen. Vilket vi tyckte 
var en idealisk kombination och det fungerade ganska hyggligt faktiskt, men IBM väg-
rade. 
 
Bengt Rydén: Jag tycker jag känner igen det här resonemanget från den upphandling 
som vi gjorde 1987. I vårt område fanns det ju andra tänkbara leverantörer. IBM var ju 
dominerande på det här området och vi betraktade de som stora, ovilliga att lyssna på 
kunden och väldigt oflexibla över huvud taget och därför valde vi en annan leverantör 
som i det här fallet var Tandem Computers, som uppfyllde de krav vi hade. Så det tycker 
jag lite bekräftar det Curt säger här, fast utifrån ett helt annat behov. 
 
Rune Brandinger: Ja, IBM börjar väl att, ja inte gräva sin egen grav men det går ju inte 
att utmana kunder hur länge som helst. Om man vill vara elak. 
 
                                                 
63 ICT, International Computers and Tabulators. bildades 1959 när British Tabulating Machine Company 
(BTM) fusionerade med Powers-Samas Accounting Machines, Ltd. ICT köpte 1963 Ferrantis datorverk-
samhet. Det gick samman med English Electric 1968 och formade International Computers Ltd. (ICL). 
Modellen 1300/1301 lanserades 1960 och levererades till den första kunden 1962. 
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Gunnar Alm: När vi började titta på datorer, då i början på 60-talet, då visade det sig att 
IBM fanns ju bara hos Handelsbanken och möjligen hos Östgötabanken, någon liten 
applikation, någon liten dator. Men alla andra banker hade antingen RCA64 som var stora 
då eller ICL65. Så att IBM gjorde ju en väldig inbrytning i samband med att 360-systemet 
kom. Sedan stod ju IBM mer och mer över och sedan blev det, åtminstone i de mindre 
bankerna, nog det att man tittade mer på kontinuitet, spelar det så stor roll om vi betalar 
några hundratusen extra till IBM då man istället kan få en kontinuitet i vår datakostnad 
och utveckling. Inte bli stoppade av olika sätt. Så blir det ju ofta så att man sade att IBM 
hade inga riktiga kassaterminaler. Nej, det hade de inte och vi resonerade ju mycket kring 
det och så sade vi oss att, vi väntar tills IBM har riktiga kassaterminaler och då tar vi den. 
Sedan dess så har det ju gått framåt, hela den tiden som jag sysslade med databehandling 
var IBM ett säkert kort. Men jag hade säkert åkt på vissa blåsningar om jag fortsatt ett 
antal år till. 
 
Hans Olof Andersson: En annan vinkling på det där, för jag har ju också upplevt det 
här motsatsförhållandet, konkurrenssituationen IBM kontra annat då och i huvudsak så 
har jag väl sett rätt pragmatiskt. IBM hade bra lösningar och då skulle man använda dem. 
Men jag har också upplevt faktiskt, att dominansen i sig har blivit en liten källa till tvist 
och i några projekt så har det mer blivit en principfråga, IBM skall inte ha det också och 
så liksom, man nästan har känt att man är beredd att godta den andra, näst bästa lös-
ningen bara för att den inte skall vara IBM. Det finns lite grann kvar utav det idag. Inte 
minst på standardiseringsområdet faktiskt, att ISO-standarder idag som betyder, som jag 
sade förut, ganska mycket för produktutveckling och framför allt att kunna peka med 
hela handen. Där är det lite så att det är väldigt svårt att få standardisera någonting som 
är en IBM-lösning. Man är nästan beredd att göra vad som helst för att undvika att 
någonting som IBM har i sitt produktsortiment också upphöjs till ISO-standard. Det är 
väldigt tydligt alltså, när man tittar på standardiseringsområdet som jag tittat lite på. Så 
det finns en baksida av det också och är det bra lösningar eller som vi tycker till exempel 
på säkerhetsområdet är ju min bestämda uppfattning att IBM tillhandahåller den bästa 
byggsatsen som finns för att bygga säkra lösningar, så är det ju väldigt tråkigt att attityden 
i internationella standardiseringsforum är den då, jaha har IBM gjort det, då får det inte 
komma in i standarden. Så nu är vi väl på väg, den senaste standarden nu, blir någonting 
som HP Attalla har gjort, tror jag, som liksom ligger som grund för en standard på hur 
man skall hantera nycklar och så där. Bara en reflektion i den här frågan om IBM:s 
dominans. IBM skapar lite fiender också genom sin dominans. 
 
Ragnar Cederlund: Eftersom man har tillbringat hela sitt yrkesverksamma liv på IBM 
så måste man väl ändå kommentera det här lite grann. Det är intressant att höra kom-
mentarerna, för att mycket av det här är definitivt sant. Men det är också som så att 
anledningen till att man inte kompromissar i alla situationer är att, om vi tar till exempel 
krypteringsalgoritmer, man kan köpa sådana på Buttericks också som är hyggligt bra och 
man kan inte läsa i klartext. Men om man skall kunna garantera att någonting funkar över 
tiden med nyckeldistributioner och att man håller saker och ting gående år ut och år in 
och man kan kryptera fram och tillbaks, då måste han en genomtänkt strategi för det här 
och det här kräver väldigt tunga softvaruimplementationer. Det här att gå in då och 
modifiera i de här fungerande systemen på detaljnivå för att en kund vill ha en egen algo-
ritm, det är väldigt svårt. Då kan det vara bättre att stå fast vid och säga att, vi har ett 
                                                 
64 RCA, ursprungligen Radio Corporation of America, grundades av GE, General Electric Company, 1919 
och var historiskt en av USA:s viktigaste tillverkare av radio- och TV-utrustning samt annan elektronisk 
utrustning. 1986 köptes RCA i sin helhet upp av GE och styckades. 
65 Se fotnot 63 ovan. 
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system som vi står för och som vi vet fungerar men, vi ändrar inte. Jag tänkte också på 
dig som säger att IBM:s makt har brutits, jag jobbar inte där längre, men jag tycker att 
IBM är precis lika starka på stordatorsidan som de någonsin har varit, fast idag är det inte 
det som gäller. Det spenderas mycket mer pengar på andra ställen, men dominansen på 
stordatorsidan är väl total fortfarande. 
 
Bengt-Åke Eriksson:66 Vi hörde några bekännelser ifrån Lars tidigare, hur man hade det 
på Philips då och NCR. Visst har det varit så med IBM också, att kunder tecknat avtal 
och köpt saker som faktiskt inte var en leveransvara utan det krävde lokala duktiga tekni-
ker och andra som kunde gå in och ordna till den här lösningen. Även om det hette att 
det var en standardlösning när kontraktet skrevs. 
 
Ragnar Cederlund: Ja, det har ju säkert hänt. Vi har ju, både Bosse och jag, suttit i ett 
antal projekt, där det kodats upp saker och ting. Men, jag kan inte påminna mig att det 
har varit annat än i fall där man alltså vill interfaca andra system. Jag tänkte på Lars 
kommentar här kring den andra generationen, att Philips och IBM i första generationen 
representerades av någonting som på IBM-termer kallades för programmerbar controller. 
Det var alltså en miniversion av en minidator, om man uttrycker sig så. Man kunde göra 
begränsade utveckling i de här men operativ och allt sådan låg fast i dem, det gick inte att 
modifiera. Kopplat till det här så hade man då kablar och dumma terminaler. I generation 
två då så kom Ericsson med ett genialt koncept där man på kontorsnivå hade tre datorer 
staplade på varandra, med operativsystem som skulle nyutvecklas och de här skulle 
kommunicera med varandra och hårdvaran var lite för klen vilket gjorde att man då fick 
ha de här tre nivåerna. Vilket resulterade i att man fick utveckla en enorm massa kod för 
att saker och ting som en användare gjorde, anslutna till det här systemet, skulle följa med 
användaren. Längst ner satt en arbetsplatsdator, ovanpå den så satt det en som kontrolle-
rade arbetsplatsdatorn och den kontrollerade två eller fyra arbetsplatsdatorer. Ovanpå det 
så fanns det då kommunikationscontroller som kommunicerade ut. Om du då flyttade 
emellan, så att säga, nästa nivå täckte inte dig, ja då måste man liksom kopiera data mellan 
eller via kommunikationscontrollern. Man skapade alltså ett gigantiskt problem, operativ-
systemmässigt i väldigt klena hårdvarupryttlar. Allt var nyutveckling, även om man lovar 
en sådan sak som leverantör och får det att funka så tycker jag ändå att det ligger ett visst 
ansvar på den som köper det också, att kan man tro på sådana starka teknologiutveck-
lingar på så kort tid. Jag tyckte de var väldigt, väldigt långt ute i det blå. Det hör till saken 
att IBM:s andra generation var fortfarande en programmerbar controller och en dum 
terminal, vilket var vad som fungerade. 
 
Rune Brandinger: Tack. Får jag använda de sista fem minuterna här för att gå tillbaks 
lite grann till frågan om hur vi har styrt IT och IT-investeringar under den här perioden 
vi tittar på, 1960 till –85, om det går att lära sig någonting av det. Jag tänkte på vad du var 
inne på, Jan, att det kanske blev en bättre styrning inom Sparbankssidan därför att ni 
hade Spadab, tydligt utskiljbart kommersiellt gränssnitt mot användarna, som var tvungna 
att på något sätt räkna på det vi betalar Spadab, är det egentligen rimligt, får vi någon 
nytta av det. Den tydligheten kanske var till gagn. För jag har alltför mycket negativa erfa-
renheter av luckan mellan å ena sidan strategimakarna och ledningen högst upp och å 
andra sidan de som gör IT och kostar pengar och förhoppningsvis bidrar med någon 
kundnytta lite längre ner. Hur bygger vi igen det gapet? Du gav ett exempel med att kan-
ske ett ekonomiskt gränssnitt, där man utvecklar riktiga pengar och inte interndebite-
ringspackar, kan vara ett sätt. Men vad har ni för synpunkter på detta? Jag tycker kan vi 
                                                 
66 Bengt-Åke Eriksson, IT-chef Nordea fram till 2002, dessförinnan Datachef på sammanslagna 
Nordbanken från 1989. Började sin bankbana i Sundsvallsbanken där han bl a varit marknadschef. 
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lära oss någonting av de här åren, hur styrde vi under den här tiden, när vi faktiskt var 
väldigt framgångsrika i Sverige, internationellt sett under 70-talet? Låg det någonting i 
styrningsmetodiken eller var det bara lyckliga sammanträffanden eller var det den här 
konkurrenssituationen som Sparbankerna och affärsbankerna vi talade om. Vad kan vi 
lära oss av styrningen av IT under den här tiden? Några korta avslutande synpunkter på 
det? 
 
Christer Malm: Får jag möjligen lägga in ytterligare en sådan här liten aspekt. Jag menar, 
idag tittar vi på IT-utvecklingen med moderna ögon, där vi lever i den, vi ser den som 
självklarheter. Men om vi mentalt flyttar oss 40–45 år tillbaks i tiden så tycker jag man 
skall, och det sitter många som är företrädare för den entreprenöranda som fanns på den 
tiden, med heroiska insatser för att få det här att fungera. Jag tror det är viktigt att man 
lägger den historiska bilden till det här och också tänker sig in i, hur var situationen 
egentligen vid den här tidpunkten. Utan de här entreprenörerna, när många är samlade 
här idag, så hade vi inte fått den här utvecklingen. Det fanns en verklig framåtanda i alla 
våra finansiella företag, skulle jag vilja påstå, vid den här tidpunkten. Det tror jag nog har 
varit mycket nyckeln till framgång. 
 
Rune Brandinger: Tack. Jag tror du har rätt. Vi noterar heroiska insatser. 
 
Jan Rydh. Får jag knyta an till det och säga det att jag tror Christer pekar på något viktigt 
om styrning. Var tid har sin styrning, nu är IT snarast en mogen bransch och då är det en 
specifik styrning, då var det annorlunda. Då var det en jädrans tur att inte Bengt 
Wetterholm i Sparbanksrörelsen styrdes av den ledning som då fanns, för då hade det 
inte blitt så mycket gjort skulle jag vilja säga. Det är liksom ingen kritik men utan det var 
ju viktigt, man kan säga så här, skall man bryta igenom, då fordras det ju människor med 
visioner och mod. Det är allra bäst, ja det är inte säkert bäst, jag tar tillbaka det, om den 
yttersta ledningen som skall stå för risktagande och modet, då blir man ju också lite ner-
vös. Men jag kan säga att ledningen skall väl har råd att ha några risktagare med i sin 
grupp och kunna balansera det. Det är väl idealet. Men, mycket av det som skapades, 
skapades ju av djärvhet. Det är möjligt att Curt och jag har en lite mera gemensam bas, 
ingen av oss är ju, såvitt jag vet, programmerare till födsel och ohejdad vana men via din 
tid i Bankgirocentralen och via min tid för banktekniska avdelningen och Spadab så fick 
du respektive jag ju senare i livet, kanske en bättre förståelse för IT och möjligtvis till viss 
nytta i sammanhanget. 
 
Rune Brandinger: Det är väl ingen dum avrundning. Heroiska insatser, framåtanda, 
entreprenörskap. Allt ifrån att gå på alldeles oplöjd mark till att döpa om kassaterminaler 
till bildskärmar och börja med dem back-office. Det finns många strängar på den här 
lyran. Jag tycker det har varit en väldigt spännande och stimulerande eftermiddag med 
inlägg och erfarenheter över ett väldigt brett fält. Vi skall försöka gjuta ihop det här till 
någonting som liknar en struktur, hur det nu skall gå till. Men vi är glada över att ha fått 
så mycket inspiration och vi är också glada om vi kan få komma tillbaka till er på de här 
fördjupningsområdena som vi skall försöka formulera och då kanske mer i enskilda 
samtal med var och en av er, gräva djupare och mer strukturerat. Ett hjärtligt tack till er 
för att ni har ställt upp under en hel eftermiddag och att ni har förberett er och tänkt 
över det här. Vi tycker att det var en väldigt, väldigt bra start på den här fokusgruppen. 
Tack skall ni ha! 
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