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Abstract

The witness seminar ”Dataföreningar i Sverige: Framväxt
och förändringsmönster 1949–1990” [Computer Associa-
tions in Sweden: Growth, Development and Changes 1949–
1990] was held at Tekniska museet [the National Museum of
Science and Technology] in Stockholm on 26 September
2008 and was led by Per Lundin. Representatives from four
different computer associations were gathered in order to
discuss the organisations and their activities, namely Svenska
Dataföreningen, Svenska Samfundet för Informations-
behnadling, Systemutvecklarnas Riksförening and Riks-
dataförbundet. In 1990 these organisations merged as one
organisation. The discussions at the seminar highlighted the
various cultures that embodied the different organisations
and how they have been organized. However, one aspect
that has been a frequent theme in all the organisations is that
of education. The organisations have worked with education
related to computers on the whole, as well as with further
education for its members. These activities have taken place
in the form of publications, seminars and conferences. In
connection to the matter of education, it was mentioned
that the Swedish education system has not been quick
enough to establish computer education. Financial difficul-
ties forced the organisations to merge, in order to receive fi-
nancial support from the industry. This underlines the close
connections that these organisations have had with the in-
dustry through the years.
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Förord

Vittnesseminariet ”Dataföreningar i Sverige: Framväxt och förändringsmönster 1949–
1990” ägde rum vid Tekniska museet i Stockholm den 26 september 2008, och arrange-
rades inom ramen för projektet ”Från matematikmaskin till IT” som är ett samarbete
mellan Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sveri-
ge och Tekniska museet. Det spelades in med ljud och bild samt transkriberades därefter.
Sofia Lindgren har i samråd med seminariedeltagarna redigerat transkriptet. De redaktio-
nella ingreppen är varsamma och har skett i syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa
strykningar har gjorts. Dessutom har enstaka meningar och bisatser lagts till efter förslag
från seminariedeltagarna i de fall där det varit nödvändigt för att göra resonemang och
tankegångar fullständiga. Originalinspelningen finns tillgänglig på Tekniska museet i
Stockholm. Seminariet finansierades med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond och
Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond.

Deltagare: Ingvar Forsberg, Stig Holmberg, Kjell Hultman, Göran Ledell, Per Lundin
(ordf.), Gert Persson och Rolf Persson.

Inbjudna med förhinder: Bengt Cedergren och Louise Yngström.

Övriga närvarande vid seminariet: Kurt Gladh, Inger Gran, Esbjörn Hillberg, Sofia
Lindgren, Johannes Norrby och Ingemar Svensson.
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Dataföreningar i Sverige:
Framväxt och förändringsmönster 1949–1990

Per Lundin:1 Välkomna till detta vittnesseminarium som ska handla om dataföreningar i
Sverige mellan åren 1949 och 1990. Det här seminariet kommer framförallt att handla om
tre föreningar: Svenska Dataföreningen, SDF,2 Svenska Samfundet för Informationsbe-
handling, SSI,3 samt Riksdataförbundet som även förkortas RDF.4 Dessa föreningar slogs
samman 1990 och bildade Dataföreningen i Sverige.5 Och den organisationen finns än
idag och är som bekant upphovsman till dokumentationsprojektet ”Från matematikma-
skin till IT” som arrangerar detta vittnesseminarium idag.

Jag ska nu kort presentera föreningarna samt föreslå några intressanta frågeställningar
för detta seminarium. Svenska Dataföreningen är den äldsta av de föreningar vi talar om
idag, den bildades 1949 och vände sig då uteslutande till IBM-användare och den hette
följdriktigt Hollerith-klubben. Följdriktigt, säger jag, eftersom Hollerith6 byggde hål-
kortsmaskiner och grundade företaget som sedan kom att heta International Business
Machines Corporation, IBM. 1949 hade föreningen 46 medlemmar och de efterföljande
åren innebar flera namnbyten. 1953 beslutades att även användare av andra fabrikat än
IBM fick vara medlemmar i Hollerith-klubben, som i samma veva bytte namn till Hål-
kortsklubben. Bara några år senare, 1958, var det dags för nästa namnbyte och Förening-
en för Rationell Databehandling såg dagens ljus. Och 1963 ändrades namnet slutligen till
Svenska Dataföreningen. Svenska Dataföreningen bestod av tre regionala kretsar om jag
förstått det hela rätt. Dessa var Södra kretsen, Västra kretsen och Stockholmskretsen.
Därtill kom en central styrelse. Svenska Samfundet för Informationsbehandling, eller SSI,
bildades 1959 i samband med den nordiska konferensen NordSAM7 som ägde rum i
Karlskrona samma år. Börje Langefors8 var med och grundade organisationen och var

1 Per Lundin, f. 1971, tekn.dr i teknikhistoria vid KTH samt projektledare i projektet ”Från matematikma-
skin till IT”.
2 Svenska Dataföreningen. Ideell förening för datoranvändare som bildades 1949 under namnet Holle-
rithklubben. Ursprungligen fick endast IBM-ansluta företag anmäla medlemmar. Bestämmelsen togs bort
1953 och föreningen bytte samma år namn till Hålkortsklubben. Fem år senare, 1958, döptes den om till
Föreningen för Rationell Databehandling för att 1963 anta namnet Svenska Dataföreningen (SDF). Före-
ningen slogs 1990 samman med Svenska Samfundet för Informationsbehandling (SSI) och Riksdataför-
bundet under namnet Dataföreningen i Sverige.
3 SSI, Svenska Samfundet för Informationsbehandling, akademiskt orienterad användarförening grundad
1959. En av initiativtagarna var Börje Langefors som också var föreningens ordförande 1959–1967. Före-
ningen representerade Sverige i IFIP. 1990 slogs SSI samman med Svenska Dataföreningen och Riksdata-
förbundet under namnet Dataföreningen i Sverige.
4 Riksdataförbundet, RDF, användarförening för företag och organisationer för användare av ADB. RDF
grundades 1974 och gjorde bl.a. insatser inom utbildning och ADB-säkerhet. Man betalade ingen särskild
medlemsavgift till RDF om man var medlem i SDF eller SSI. Företagen betalade däremot en avgift till
Servi-Data. 1990 gick Riksdataförbundet samman med SDF och SSI under namnet Dataföreningen i Sveri-
ge. E-post, Stig Holmberg, 2/11 2008.
5 Dataföreningen i Sverige bildades 1990 efter sammanslagningen av Svenska Dataföreningen, RDF och
SSI. Vid tiden för detta vittnesseminarium har föreningen 27 000 medlemmar och består av sex kretsar.
Föreningen bedriver fyra bolag och är en av samarbetsparterna i projektet ”Från matematikmaskin till IT”.
6 Herman Hollerith uppfann de första hålkortsmaskinerna på 1880-talet. 1896 bildade han Tabulating Ma-
chine Company, ett av de tre företag som 1911 slogs samman till det företag som 1924 tog namnet IBM.
Tord Jöran Hallberg, IT-gryning: Svensk datahistoria från 1840- till 1960-talet (Lund, 2007), 18ff.
7 NordSAM, nordisk datakonferens som arrangerades fr.o.m. 1959 och som senare kom att efterföljas av
konferensen NordDATA.
8 Börje Langefors, f. 1915, studerade vid KTH 1942–1943. Langefors var ingenjör vid NAF AB i Stock-
holm och Linköping 1944–1949, vid Saab 1949–1965, docent i byggnadsstatik vid Chalmers tekniska hög-
skola (CTH) 1963, professor i informationsbehandling, särskilt den administrativa databehandlingens me-
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också dess förste ordförande. I en intervju med honom som har gjorts i det här projektet
har han berättat att den viktigaste orsaken till att inrätta SSI var att man från svenskt håll
ville vara representerade i den internationella organisationen IFIP, eller the International
Federation for Information Processing,9 som faktiskt bildades ungefär samtidigt. SSI var
betydligt mer akademisk till sin natur än Svenska Dataföreningen, vilket inte minst visar
sig av att man hade adressen Matematikmaskinnämnden10 under de första åren som c/o.
Även SSI var organisatoriskt indelat i kretsar, men dessa var både mindre och fler än
Dataföreningens. Dessutom bedrevs en hel del av SSI:s aktiviteter i form av så kallade
SIG:ar, Special Interest Groups,11 eller särskilda intressegrupper som det heter på ren
svenska. Både Svenska Dataföreningen och SSI var individföreningar, men 1974 inrätta-
des Riksdataförbundet som ett samverkansorgan mellan olika dataanvändare. Och med-
lemmar här var dels föreningarna Svenska Dataföreningen och SSI, dels privata företag,
dels statliga och kommunala verk samt myndigheter. 1989 hade Riksdataförbundet 314
företagsmedlemmar. 1990 slogs som sagt dessa tre föreningar, Svenska Dataföreningen,
SSI och Riksdataförbundet, samman och Dataföreningen i Sverige bildades. Vid sidan av
de här tre föreningarna så fanns det ytterligare en förening, låt vara att det kanske hand-
lade mer om en dagslända, och det var Systemutvecklarnas Riksförening, eller SUR,12

som bildades 1968 eller något sådant, av en grupp personer som ansåg att vare sig Svens-
ka Dataföreningen eller SSI tillvaratog systemutvecklarnas intressen i tillräcklig utsträck-
ning. SUR fanns dock bara i några år och gick i början av 1970-talet upp i SSI. Jag hop-
pas att vi även får tillfälle att diskutera denna förening i dagens samtal. Kanske finns det
även andra föreningar som jag missat att ta upp i denna korta sammanfattning. Jag hop-
pas i så fall att antingen någon i panelen eller i publiken kan berätta även om dessa före-
ningar.

Men man kan då fråga sig varför ordnar vi ett vittnesseminarium om dataföreningar?
Kan föreningar och föreningsverksamhet verkligen anses vara en viktig del av svensk IT-
historia? Om man tittar på svensk historia i allmänhet så har föreningar spelat en mycket
större betydelse här i Sverige än i många andra länder. Det finns mängder av föreningar
och statsvetare menar att dessa organiserade särintressen har kommit att få ett mycket
stort inflytande över svensk politik. Det handlar om folkrörelser som arbetarrörelsen och
nykterhetsrörelsen. Det handlar om näringslivsintressen som Svenska Arbetsgivarföre-
ningen och Industriförbundet, som det hette en gång i tiden. Det handlar om kombine-
rade näringslivsintressen och akademiska intressen som Svenska Teknologföreningen och
Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Det handlar om mer renodlade akademiska intres-
sen som Kungliga Vetenskapsakademien, KVA. Och så vidare. Mängder av föreningar.

todik, vid KTH 1967–1980. Langefors fick ett stort inflytande genom sin undervisning och sina läroböcker,
t.ex. Börje Langefors, Theoretical Analysis of Information Systems (Lund, 1967). Han verkade även internatio-
nellt och tog bl.a. initiativ till inrättandet av IFIP:s Technical Committee 8 (TC8), för vilken han även var
förste ordförande. Langefors erhöll 1999 the LEO Award for Lifetime Exceptional Achievement in In-
formation Systems. Börje Langefors var en av de drivande krafterna bakom SSI:s tillblivelse 1959.
9 IFIP, förkortning för the International Federation of for Information Processing, internationell organisa-
tion som grundades 1960. IFIP:s aktiviteter är fördelade på 12 s.k. Technical Committees.
10 Matematikmaskinnämnden (MMN) inrättades den 26 november 1948 med uppdrag att leda och planera
arbetet med matematikmaskinutrustning i Sverige. Hans De Geer På väg till datasamhället: Datatekniken i
politiken 1946–1963 (Stockholm, 1992), 24.
11 SIG, Special Interest Group. Benämning i datorsammanhang på intressegrupper inom olika tekniska
områden. Exempel på dessa områden kan vara säkerhet och bildbehandling.
12 Systemutvecklarnas Riksförening, SUR. Föreningen bildades formellt 1968 med syfte att tillvarata sy-
stemutvecklarnas intressen vilket initiativtagarna ansåg att Dataföreningen och SSI inte gjorde. SUR kom
efter ett par år att slås samman med SSI.
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Det finns en statsvetare i Göteborg, Bo Rothstein,13 som hävdar att man till och med
kan tala om Sverige som den korporativa staten, en stat där intresseorganisationen är
flitigt representerade i utredningar och myndigheter. Det här var kanske framförallt aktu-
ellt under den period som vi kommer att koncentrera oss på idag, perioden mellan 1949
och 1990. Och då kan man undra, såg det ut på samma sätt inom området databehand-
ling under den här perioden? Vilket inflytande hade intresseorganisationerna, föreningar-
na, över IT-området? Var det starkt eller var det svagt? Var vissa föreningar mer inflytel-
serika än andra? Var föreningarna vi talar om idag, Svenska Dataföreningen, SSI och
Riksdataförbundet, representerade i utredningar? Tillfrågades de som remissinstanser?
Hur såg de politiska kontakterna ut och hur såg kontakterna med näringslivet ut? Sedan
kan man också fråga sig vad de här föreningarna gjorde. Hade man någon agenda? Vilka
var de viktigaste bakomliggande drivkrafterna? Vilka, skulle ni säga, var deras viktigaste
insatser? En sak jag också undrar över är om det fanns något samarbete mellan förening-
arna. Och hur det såg ut i så fall? I och med att man beslutar om en sammanslagning
1989 måste det ha funnits en ambition att samarbeta i alla fall. Kanske kan man vända på
frågan och undra hur det kom sig att det tog så lång tid innan de slogs samman? Berodde
det på att de representerade helt skilda intressen? Eller på andra saker? Eller är min fråga
kanske helt felställd? Slutligen kan man fråga sig om det fanns några internationella före-
bilder till de här föreningarna. Hur såg det internationella samarbetet ut? Skilde det sig åt
mellan Svenska Dataföreningen, SSI och Riksdataförbundet?

Ja, vi kanske inte kommer att kunna besvara alla de här frågorna om detta spännande
ämne idag, men genom era personliga hågkomster hoppas vi åtminstone kunna belysa
några av dem så att de framstår i ett klarare ljus än tidigare. Och några frågor som kanske
kan stimulera era minnen och vägleda dagens diskussion är följande: Hur kom ni in de
här föreningarna? Vilka var era motiv? Fanns det några händelser eller beslut som spelade
in? Vad gjorde ni i de här föreningarna? Vad gjorde föreningarna? Hur gick själva före-
ningsarbetet till? Den frågan kanske kan tyckas självklar för er, men jag gissar att före-
ningsarbetet förändrats dramatiskt sedan 1960-talet, så frågan är intressant sett från da-
gens horisont. Många av er arbetade ju också inom företag samtidigt som ni var engage-
rade i föreningarna, och hur såg då det här förehållandet mellan företag och förening ut?
Kunde ni använda företagets resurser för att arbeta med föreningsverksamhet? Och vilka
var de viktigaste aktiviteterna som föreningarna ägnade sig åt? Jag har förstått att utbild-
ning och konferenser var viktiga verksamheter, men fanns det andra? Vilka problem och
svårigheter hade föreningarna att hantera? Vilka var de största utmaningarna enligt er
uppfattning? Varför organiserade man föreningarna som man gjorde och hur tycker ni
den organisationen fungerade? Hur uppfattade ni att man såg på föreningarna från det
omgivande samhället? Fanns det krafter som stödde er? Och fanns det några som motar-
betade er? Slutligen, hade föreningarna någon roll i den samhällsdebatt om datorer som
rådde under 1970- och 80-talet?

Vi har här idag med oss en kvalificerad panel som kommer att kunna vittna om dessa
händelser. Från Svenska Dataföreningen har vi Kjell Hultman, Rolf Persson och Ingvar
Forsberg. Kjell Hultman från Stockholmskretsen och centralstyrelsen. Rolf Persson, Söd-
ra kretsen och centralstyrelsen. Ingvar Forsberg, Västra kretsen och centralstyrelsen. Och
från SSI så har vi Stig Holmberg, Göran Ledell och Gert Persson. Stig Holmberg repre-
senterar även Riksdataförbundet och hade också på sin tid, om jag inte är helt felinfor-
merad, även en del att göra med SUR, Systemutvecklarnas Riksförening. Och Leif Jonas
representerar Riksdataförbundet. Även i publiken finns det personer som säkert kan vitt-

13 Bo Rothstein f. 1954, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och bl.a. författare till boken
Den korporativa staten: Intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk politik (Stockholm, 1992).
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na om de här skeendena. Vi har Ingemar Svensson, Esbjörn Hillberg, Johannes Norrby
och Kurt Gladh med oss här.

Och ni har givetvis all rätt att protestera mot den bild jag nu givit av er och de här fö-
reningarna och deras roll och jag tänkte att Kjell Hultman ska få första chansen att pro-
testera, om han så vill. Jag föreslår att vi i en någotsånär kronologisk ordning diskuterar
framväxten av de här föreningarna, vad de gjorde, och därefter sammanslagningen av
dem 1990. Slutligen skulle jag tycka det var intressant att höra om möjligheten att dra
några lärdomar av det som har hänt. Men vad som hände under 1980-talet och samman-
slagningen och de eventuella lärdomarna föreslår jag att vi väntar med till efter kaffepau-
sen och kaffepausen kommer att äga rum klockan tre. Jag föreslår att vi fram till dess
koncentrerar oss på de tidigare händelserna, hur de här föreningarna växte fram och så
vidare. Kjell Hultman, jag undrar, kan du berätta om din bakgrund? Om hur du kom in i
Svenska Dataföreningen? När var det? Och vad jobbade du med?

Kjell Hultman:14 Ja, jag skulle kunna beröra perioden -59 till -74, alltså fram till Riksda-
taförbundets start. Bakgrunden för den starten ligger ju i den här historiska utvecklingen.
1959 var jag en av fem civilekonomer som satt i den centrala organisationsavdelningen i
Handelsbanken i Stockholm och gjorde utredningar, effektivitetsutredningar och mycket
annat. Jag tjänstgjorde också som ställföreträdande chef för hålkortsavdelningen. En
mycket stor anläggning med all slags IBM-utrustning, inklusive elektronkalkylatorer och
även en 650-anläggning15 kom så småningom. Tjugo stycken vitrockade herrar och kan-
ske sextio stansoperatriser. Så när jag kom in i bilden fick jag så småningom veta av che-
fen, Sigurd Hallgren, att han tyckte att jag skulle gå in i Dataföreningen. Han satt själv där
i styrelsen och det blev så. I den styrelsen som jag kom in i, där satt då som ordförande
Axel Klintsell, i Arbetsgivarföreningen, datachef. Nils Gefwert var sekreterare och han
var en av systemcheferna i Skandia. En mycket tung herre, tio år äldre än jag, som hette
Sven Molin och var ekonomidirektör i Scania-koncernen. En lika tung herre som heter
Stig Schenning som fortfarande lever och som var organisationschef intill Curt Nicolin i
ASEA. Det fanns en avdelningsdirektör i Posten som var kassör och ytterligare ett par
duktiga herrar, alla var betydligt äldre än mig faktiskt. Vi kom fram till att det ska finnas
ett allt överskuggande primärt mål för Dataföreningen, att fortbilda och stödja alla yrkes-
rollerna inom IT. Vi ska inrikta oss på detta och vi behöver resurser, framförallt ska vi
satsa på utbildningssidan och där skapa resurserna och vi skulle alltså med de överskott vi
möjligen kunde få fram, stödja verksamheten genom att skapa erfarenhetsgrupper. För-
bättra utbytet kring lönsamhet, teknikanvändning et cetera och vi skulle ge stipendium.
Vi skulle satsa på utredningar som gynnade våra användande datachefer och systemche-
fer. Exempelvis att utreda försäkringsfrågorna för datasidan, hur kan de normaliseras och
bli anpassade till utveckling i tiden? Och en mycket tung fråga som en av våra vänner här
borta, Gert Persson med en ära verkligen höll i, det gällde normalisering av avtal och
styrning av avtalen mot användarintressena. Alltså att stödja användarintressena. Och den
här målsättningen och den uppläggningen var ju helt klar för oss. Vi bestämde oss för tre
kretsar och jag skulle bli ordförande för Stockholmskretsen och vice ordförande i centra-
la styrelsen. Inriktningen var klar. Vissa av ledamöterna skulle ta hand om förhandlings-
frågor med leverantörerna, det fanns väldigt mycket kostnader förenade med att när vi
sedan kom igång med datasystemet och att debugga dem och så vidare. Det var en given
uppgift. Man pekade på mig och sade: ”Utbildningssidan, och sätt igång!”. Inom det så

14 Kjell Hultman, f. 1923, civ.ek. Göteborgs handelshögskola, 1946. Var bl.a. chef för Kreditbankens EDB-
avdelning och var aktiv i Svenska Dataföreningen 1959–1999. Han har varit första ordförande i Stock-
holmskretsen samt vice ordförande i huvudstyrelsen.
15 IBM 650 började säljas 1954 och var en av de tidigaste datorerna som kom att massproduceras.
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hade man också bestämt sig för tre kretsar och det nämnde jag faktiskt också, ja, det
nämnde du [Per Lundin] också. Det var ju en bra uppläggning. Det sades också att krets-
styrelsens ledamöter ska vara förankrade i näringslivet som datachefer eller systemchefer.
Eller hos myndigheterna. Man ska ha den bakgrunden, minst 80 procent av medlemmar-
na i styrelserna, för man kände pulsen och man kunde hämta i tiden liggande rätta ämne-
na, teknik, system, standardsystem, erfarenheter av lönsamhet och så vidare. Så att det
blev en god cirkel och den rullade på och den förstärktes efterhand, det blev alltså fak-
tiskt mycket stora framgångar och vi växte snabbt. Vi fick väl på ett tiotal år fram till
1970 en ökning på 3 000–4 000 medlemmar och vi hade ett målgruppsregister som vi
använde på en 10 000 personer som uppdaterades hela tiden.

Men det fanns fyra saker som verkligen innebar en boost för den här verksamheten,
några saker ska jag ta här. De här fyra kan jag exempelvis ta: Jag var alltså vice ordförande
i Dataföreningen och min gode vän, som också var civilekonom, Rune Brandinger,16 var
vice ordförande i Ekonomföreningen. Och de hade behov av att ha ett samarbete med
Dataföreningen. Vi skulle kunna komplettera deras utbildning, vi ansåg vi kunde ha en
gemensam utbildning på vissa punkter där administration, ledningsfrågor och teknik
kopplades ihop. Så blev det, och varje år hade vi ett stort arrangemang, LKD,17 alltså
leverantörerna av kontors- och datautrustning, utanför vilken IBM och andra stora levde
sitt eget liv. Men de, LKD, var med i det här sammanhanget och vi hade ett stort arran-
gemang varje år. Ett annat arrangemang som var intressant var NordDATA18 som så
småningom kom igång och som innebar att vi var fjärde år hade ett arrangemang i Sveri-
ge tillsammans med SSI, också ett mycket lyckat arrangemang med kanske normalt 2 000
deltagare. Vi hade ett tredje arrangemang, IFIP Congress. Och jag minns IFIP Congress
1973, vi fick veta helt enkelt från Schweiz alltså, från styrelsen i IFIP, att vi vill gärna ha
det i Sverige. Vi träffades. Och delegationen från IFIP den var ledd av professor [Heinz]
Zemanec från Wien som var IBM:are och de var tre, fyra stycken. Sverre Sem Sandberg
var ordförande i SSI, ingenjör och anställd inom Ericsson, och vi träffade dem och vi
lade upp hela den där frågan administrativt hur det skulle se ut, formerna för marknads-
föring. Det bestämdes att vi svarade för marknadsföringen och administrationen och de
svarade för föreläsarsidan. Och sedan så nämnde man då i avslutningen på det här reso-
nemanget från IFIP:s sida att ”ja, överskottet kan ni lämna över, kan ni skicka över till
våra konton i Schweiz.” Då tittade jag på dem och så sade jag: ”Ja, men jag har följande
förslag, om det är så att vi är klara med det här arrangemanget och det ger ett stort över-
skott och vi har betalt samtliga kostnader för detta, då anser jag att föreningarna i Sverige,
SSI och Dataföreningen, ska få 200 000 kronor vardera som insats, som en ersättning för
de insatser som olika funktionärer i föreningarna har gjort i det här sammanhanget. Ni
kan få en vecka på er att tänka på det.” Sedan så gick det så fick vi som vi ville, det blev
beslutat och det gick bra. Jag tror att det var 2 000 deltagare och det ägde rum på Stock-
holmsmässan i Älvsjö. När det hela var över så blev det ju en värdefull förstärkning, inte
minst för SSI som då var den lilla föreningen och säkert kunde leva gott på det där några
år. Nåja det var den tredje. Den fjärde frågan som boostade det hela, det var nog rätt så

16 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, vd och administrativ direktör Uddeholms AB 1976–1980, vd
Försäkringsbolaget Valand 1980–1986, vd och koncernchef Södra Skogsägarna 1986–1992, styrelsearbete
1993–.
17 LKD, Leverantörsföreningen Kontors- och datautrustning AB. Branschorganisation som med tiden
genomgått förändringar i organisation och flera namnbyten. Återfinns idag under namnet IT & Telekomfö-
retagen.
18 NordDATA, nordisk datakonferens som hölls första gången 1968 i Helsingfors. NordDATA var en
fortsättning på konferenserna NordSAM och Nordiska Datadagar vilka arrangerades fr.o.m. 1959. ”Nord-
DATA 68”, BIT 7 (1967), 845.
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väsentligt. Vi insåg att en kommersialisering på det här sättet gav en tillväxt av den om-
fattningen, växande fonder och överskott. Det blev ju så trots att vi gjorde en feedback
hur mycket vi hann med i erfarenhetsgrupper och stipendier, i utredningar, så fanns det
rätt stora fonderbara överskott. Vi insåg att vi måste ha ett samtal med Skatteverket om
det här, det hade vi. Och så sade man då att: ”Vi kan acceptera er som ideell förening
trots kommersialiseringen men vi har några om. Och det första om:et det är att den kapi-
talavkastning ni har den vill vi beskatta på vanligt sätt, som normalt är för avkastning och
beträffande er insats av ideella investeringar så anser vi att efter en normal fondering så
ska det ske för återstoden av överskottet.” Vi var rätt raska då att skapa fonder, vi skapa-
de ju i dåvarande penningvärde fonder på kanske fem, sex miljoner på en tre, fyra år.
Avkastningen var åtta procent på den tiden, det var 400 000. Och det kändes väl rätt så
bra för Skatteverket att få ta trettio procent på den avkastningen, varpå vi samtidigt kun-
de visa överskott på kanske 5-, 6-, 700 000, varav en del fonderades. Så det hela blev en
god stor cirkel som rullade på. Sådär gick det fram till -73 eller -74, stadig tillväxt. Under
tiden så fanns det en opposition, det kan ju inte hjälpas att med den formen av mycket
bred träffsäker utbildningsverksamhet och marknadsföringen av denna så kom det klart
andra som ville vara med i bilden. Det kom synpunkter på att det där är en vinstmaskin,
var är det ideella? Var är kontakten uppåt? Var finns det stora breda allmänna värnandet
kring IT-användarna? Vi konstaterade ju då att det där är någonting som vi måste göra
någonting åt, och så plötsligt -73 blev vi uppringda av C G Bergman som var ordförande
i Västra kretsen och som var försäljningsdirektör för ett större kemiskt tekniskt företag. I
Södra [kretsen] var ju inköpsdirektören och datachefen för Kockums ordförande och det
var, vad heter han, Fred Gärdsmo. Okej. Då ringer Bergman och så säger han: ”Vi ska
träffas i Halmstad du och jag, även Gärdsmo. Det blir även en träff med Arne Lundqvist
IBM-chefen i Sverige.” Ja, vi träffades och då sade de till mig att: ”Vi tycker du ska gå
med i en diskussion med ett riksdataförbund som kan ta hand om lobbying uppåt. Se till
att Dataföreningen blir en faktor när det gäller remissyttringar, medverkan i sakkunnig-
grupper som myndigheter tillsätter, en bevakning av alltså hela intressesfären kring IT,
yrkesrollerna.” Det är självklart att det var riktigt och jag sade också att vi får se till att det
inte blir internkonkurrens med ett antal olika utbildningsverksamheter. För det är inte
målet för Riksdataförbundet egentligen. Och det var man överens om, vi lämnade över
ärendet för utveckling och så blev det utveckling av hela frågan ovanför oss, paraplyor-
ganisation. Där den förste vd:n kanske inte hade så lätt för sig. Så att det blev ett byte till
en vd nummer två som var Nils-Göran Svensson som var datachef för Rockwool19 och
som hade fostrats av Stockholmskretsen. Medverkande i många sammanhang och som
hade byggt upp en verksamhet i söder som var mycket bra. Lönsam och framåtriktad.
Och Svensson blev en lämplig vd måste jag säga, han gjorde mycket saker, många bra
saker fram till katastrofen, när flygplanet utanför Oskarshamn gick ner och alla gick bort.
Planet kom in för högt i mycket vackert väder och sedan tog man ner det för snabbt så
det gick baklänges ner i backen och alla omkom faktiskt. Mycket tråkigt. Mycket tråkigt
för Riksdataförbundet för han var ju mycket … Där skulle jag kunna nöja mig att säga att
detta är ett bidrag om utvecklingen från -59 till -74.

Men det finns mycket mer att säga. Det är en fråga om företagens medverkan i sam-
manhanget, kan jag faktiskt nämna. Alltså man tillät sina styrelseledamöter medverka i vår
utveckling. Man visste att detta gäller yrkesrollerna i IT, vi har alla nytta av det, man var
mycket frikostiga. Man bjöd på alla medlemsavgifter för sina anställda i Dataföreningen,

19 Eg. Gullfiber AB.
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ja, man släppte till resurser. Så det var skönt faktiskt, det är mycket positivt där. Tack ska
du ha så länge.20

Per Lundin: Bara en fråga: Man hade inget eget kansli?

Kjell Hultman: Ja just det. Ska du ha uppgift om det? Ja, vi hade ett kansli och det var
inte särskilt stort men det behövdes inte. Vi tog in hjälp när det behövdes. Men det låg på
fem, sex personer i Stockholmskretsen, full tid. Verksamheten var ju rätt stor så det var
ju fullt nödvändigt och även tillräckligt. Det växte sakta med en person i sänder upp till
fem-sex stycken ungefär. Och det centrala kansliet sköttes på ett enklare sätt för central-
styrelsen, det var ett samarbete även där med kretsarna. Kretsarna i övrigt hade ju egen
kansliuppläggning med deltidsengagerad personal, mycket bra lösningar. Konsultstöd,
deltid i söder och i Göteborg var det ju en heltidsanställd duktig sekreterare, kassör. Jag
kommer inte ihåg vad han heter, men han var alltså konsult egentligen. Är det svar på
frågan, tycker du?

Per Lundin: Ja, det tycker jag. Tack ska du ha. Jag undrar om det är någon annan här i
panelen, eller kanske i publiken, som vill kommentera eller komplettera den bild Hultman
har gett av de här första åren -59 till -73.

Esbjörn Hillberg:21 Esbjörn Hillberg heter jag. Jag satt med i SUR med Stickan [Stig
Holmberg]. Sedan var jag också med i Västra kretsen [i Dataföreningen] i styrelsen under
många år med C G Bergman. Jag hoppade av alltså -74, -75 sedan flyttade jag utomlands i
tjugo år. Men kansli och sådant där fanns det ingenting i Västra kretsen, det kom mycket
senare sådana här saker, vi var ju idealister hela gänget liksom i Västra kretsen på den
tiden. C G var med och jag, Alvar Persson och Mats-Åke Hugoson. Och Västra kretsen
var de lite annorlunda. Det var väl inte den här stora saken, det var en enklare sak på
något sätt, det var mer lite av en göteborgsanda. Nu är inte jag göteborgare, jag är från
Hälsingland, men det var mer en familjär, mindre sak. Det var ungefär som SUR, men
SUR kanske vi kommer tillbaks till. Och SSI satt jag med i, jag var väl ordförande, det var
väl jag som lade ner SUR till och med, Stickan?

Stig Holmberg: 22 Jag vet inte, har du lagt ner det verkligen?

Esbjörn Hillberg: Nej men vi mergade med SSI.

Stig Holmberg: Vi gick ihop med SSI.

20 Tillägg av Kjell Hultman: På 1970-talet initierade Svenska Dataföreningen samarbete mellan internrevi-
sorer och auktoriserade revisorer å ena sidan, IT-ledningen å andra sidan. Därför startades en samarbets-
grupp med aktörer från revisorbranschen i Dataföreningen regi. Tillsammans producerade de ett antal
direkt rådgivande och praktikfallsbaserade förslag till olika former av säkerhetsåtgärder inom IT. Detta
samarbete på gick i ca 20 år. Telefonsamtal, Kjell Hultman, 29/9 2008.
21 Esbjörn Hillberg, f. 1940, fil.kand. matematik och numerisk analys, Göteborgs universitet. Programmera-
re och systemerare på ADB-system AB 1964–1967, systemanalytiker SAS 1967–1968, systemanalytiker och
projektledare Göteborgs stads ADB-kontor, 1968–1970, därefter på Broströmsrederiet. Projektledare inom
ADB och organisationsförändring 1970–1973, chef för fraktdokumentationsavdelningen 1973–1977, däref-
ter olika chefsbefattningar inom Broströmskoncernen i USA, Iran, Italien, Sverige. Mellan 1985 och 1994
verksam i London vid den nordiska containerpoolen Global Equipment, först som vice vd och från 1988
som vd. Hillberg var engagerad i SUR och i SSI.
22 Stig Holmberg f. 1939. Holmberg har bl.a. arbetat som programmerare och IT-Management-konsult.
1966–1970 arbetade han OK-förbundet, 1970–1976 arbetade han i AB ASTRA. 1976–1979 var han vd i
Riksdataförbundet. Under 1980-talet började han att arbeta som IT-Management-konsult. 1967 startade
han Systemutvecklarnas Riksförening. Därtill har han varit ordförande i SSI och varit medlem i Dataföre-
ningen sedan 1976.
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Esbjörn Hillberg: Ja, men det var helt annorlunda i Västra kretsen. Skåne kanske var
annorlunda också. Och kretsarna levde ju sitt eget liv. Vi hade ofattbart lite att göra med
den centrala styrelsen fram till -73, -74 någonting. När jag bytte område vad jag kommer
ihåg.

Per Lundin: Tack ska du ha Esbjörn. Är det någon som vill kommentera? Det verkar ju
lite som att Stockholmskretsen var den drivande, om jag gör en tolkning här. Men det
kanske ni inte håller med mig om. Vi börjar med Ingvar, sedan Leif.

Ingvar Forsberg:23 Jag håller med dig [Esbjörn Hillberg] att Västra kretsen var mycket
av en vänskapsförening, kamratförening nästan. Jag kom med då -73, -74 någonting och
då var de träffar vi hade ofta på kvällstid. Öl och smörgås på Hantverksföreningen och så
var där ett föredrag, det var ungefär så det gick till. Sedan sade du Kjell att du beskrev
utvecklingen fram till -74, jag tycker nog att det var långt in på 80-talet som Dataföre-
ningen var så stark och lämnade så mycket överskott. Och jag har inget minne av att det
var fem, sex personer på Stockholmskretsens kansli så tidigt som på 70-talet, det kom
senare i så fall, den utvecklingen.

Kjell Hultman: Jag får svara på det. Jo, det fanns, om det var fem eller tre kan jag inte
säga, men det var kanske två, tre stycken fram till -74 men sedan växte det ju rätt snabbt.
Vi växte ju stadigt faktiskt under hela 60-talet och 70-talet där. Jag får nämna en sak till,
vi ansåg att man borde lämna ett stöd till väster och söder, så när vi i Stockholmkretsen
var igång ordentligt och hade börjat få fondbildning så skänkte vi 50 000 vardera till väs-
ter och söder, som ju blev en bra grundplåt för starten av utbildningssidan där.

Per Lundin: Tack ska du ha, nu ska jag släppa in Leif Jonas.

Leif Jonas:24 Jag ville väl också kanske rätta till lite grann om historiken kring det här.
Det är för att Stig Holmberg var ju vd först [i RDF], vad jag förstod. Var det inte så?

Stig Holmberg: På Riksdataförbundet var det först Carl-Axel Svedberg.

Leif Jonas: Det var det kanske.

Stig Holmberg: Och sedan var det min jobbarpolare, Kjell Lundin.

Leif Jonas: Ja, och sedan kom Stig Holmberg. Sedan så kom jag in ungefär -79 tror jag
att jag kom in, till -83 och sedan efter det kom då Nils-Göran Svensson från Gullfiber. Så
att historien blir riktig.

Per Lundin: Tack, vi får anledning att återkomma till Riksdataförbundet mer i detalj
sedan. Jag tänkte att nu ska vi släppa in Rolf Persson som …

23 Ingvar Forsberg f. 1937. Under 1960-talet arbetade Forsberg inom IBM och har därefter arbetat vid
Volvo och Bofors. 1981–1997 arbetade Forsberg som administrativ direktör vid Alfa-Laval AB. Han var
aktiv i Västra kretsen under 1970-talet och under större delen av 1980-talet var han engagerad i Stock-
holmskretsen.
24 Leif Jonas f. 1939. 1962–1965 ADB-chef vid SIFO, systemchef och ADB-koordinator 1965–1980 vid
Atlas Copco AB. Sedan 1981 bedriver Leif Jonas det egna företaget Nordic Informatics AB. Konsult och
vd inom WM-data Trading AB sedan 1987. Arbetar på uppdrag av EU-kommissionen med bedömning av
forsknings- och utvecklingsansökningar. 1981–1984 var Leif Jonas vd för Riksdataförbundet.
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Rolf Persson:25 Jag kommer ju söderifrån och började en bana inom det här på Trelle-
borgs Gummifabrik 1953 på Hollerith-avdelningen, som du nämnde innan. Vi hade ju en
ledning där med Knut Samuelsson, chefskamrer och avdelningschefen på Hollerith-
avdelningen som hette Lennart Friman. Jag hittade här ett gammalt dokument från 1962
och när man slår upp detta så står det: ”Södra kretsen avslutade 1961 års arbete med ett
besök på Gummifabriken i Trelleborg, den 18 december. Inte mindre än sjuttiotalet re-
presentanter för södra Sveriges storföretag hade hörsammats kamrer Knut Samuelssons
inbjudan. Avdelningschef Lennart Friman samt föreståndaren Per Persson berättade om
och demonstrerade Trelleborgs Gummifabriks nyinstallerade ADB-system”, det var
alltså en 1401,26 ”och dess användning inom företagets olika rutiner. Därefter höll ingen-
jör Ragnar Svensson ett mycket intressant och givande föredrag om produktionsplane-
ring. Sammanträdet avslutades med supé på Stadshotellet och deltagarna var överens om
att det varit en mycket intressant och trevlig kväll.”27 Vi var ju inte så till åldern på det
sättet så vi blev inte inbjudna vid de här riktigt vassa tillfällen. Men ganska snabbt, efter-
som vi hade två personer i Södra kretsens styrelse, så blev vi engagerade i föreningen.
Och det har suttit i ganska länge. Mer eller mindre tills idag. Och här är en bild på hur
kretsarna såg ut [Pekar på en Sverigekarta i tidskriften där de olika kretsarna är markera-
de]. På den andra sidan [i tidskriften] så beskriver man Danska Dataföreningen och det
här var alltså Föreningen för Rationell Databehandling som det var 1961. På den danska
sidan så beskrivs styrelsen och så vidare, och att man skulle göra ett studiebesök på Reg-
necentralen28 som var en mycket känd verksamhet i Köpenhamn. Styrelsen i Västra är
också beskriven här och 1961 så var det Rune Svensson från Göteborgs Gas och Elverk,
Knut Cervin från Automatisk Databehandling, Karl-Johan Wiklund från Götaverken och
Lars-Erik Karlsson från Göteborgs Statistiska Byrå. Och som sagt, Trelleborg var det
Knut Samuelsson, Trelleborgs Gummifabrik, Lennart Friman också, Allan Johannesson,
Kockums Mekaniska i Malmö och F E Nilsson, Skånska Ättikfabriken i Perstorp. Alltså
Perstorp-koncernen idag. Och sedan kamrer Lars Karlsson från Iföverken i Bromölla. Så
vi hade ju redan spritt ut oss så vi var inte så storstadsfixerade på den tiden, både Trelle-
borg och Bromölla var alltså ganska kraftfulla här. Men Kjell berättar också om samarbe-
tet med LKD, och jag har hittat hemma i mina gömmor den här [håller upp en banderoll
som det står Datakraft -84 på]. Konferensen, eller mässan som gick i Malmö som ni
kommer ihåg, så hette det Datakraft -84. Den gick vart tredje år, den gick -81 i Malmö,
här är konferenskatalogen [visar upp konferenskatalogen]. Som Kjell sade så fick vi inom
Dataföreningen ansvar för konferenserna och den är ju då skånskinspirerad eftersom den
gick i Malmö, som den här bilden [omslaget till konferenskatalogen föreställer bilder av
Skåne]. Jag hade själv ansvaret för en konferens som hette Transportadministration och
ADB. Det berodde på att jag jobbade då inom ScanSped och Scandia Transport. Så att
Södra kretsen hade sin profil som du [Ingvar Forsberg] sade, och Västra hade sin. Och
Stockholm de hälsade vi på ibland och de kom ner ibland, vi hade gemensamma styrel-
semöten.

Lite såhär kort, jag kom väl in i styrelsen 1980 tror jag, för jag hittade den här lilla
programfoldern [visar upp den]. Vi gjorde säsongsprogram i Södra kretsen, vi hade bildat

25 Rolf Persson f. 1936 Har arbetat som IT-utvecklare, IT-chef på olika företag, till de senaste anställning-
arna hör WM-data och Knowledge Partner Syd AB. Sedan 2006 arbetar Persson som WIRO-konsult. Un-
der 1970-talet började Persson bli aktiv i Dataföreningen genom Södra kretsen.
26 Eg. IBM 1401, liten transistorerad dator som introducerades av 1959. Det var inte ovanligt att den an-
vändes som komplement till en stordator, då den hade hög inläsnings- och utskriftskapacitet. Paul E. Ce-
ruzzi, A History of Modern Computing (Cambridge, Mass., 1998), 73ff.
27 ”Södra kreten hos Trelleborgs gummifabrik”, DATA: Facktidskrift för kontorsrationalisering och databehandling
5 (1962), 2.
28 Regnecentralen var ett danskt företag som producerade datorer och som etablerades 1955.
http://www.datamuseum.dk/site_dk/rc/ (informationen hämtad 17/10 2008).
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ett programråd någon gång -77 eller något sådant där. I maj -81 så hade vi årsmöte på
färjan till Sassnitz, vilket var bra för då kunde inte folk springa ifrån utan alla som hade
gått ombord var med på årsmötet hela tiden. Och som Kjell sade innan så är det ju
mycket näringslivsorienterat, framförallt i Skåne så var det ju folk från alla bolagen som
var aktiva på den tiden.

Per Lundin: Tack ska du ha Rolf. Jag undrar hur såg det ut i Stockholm? Var det också
samma täta kontakter med näringslivet där? Har du något att säga om det, Kjell? Eller
någon annan?

Kjell Hultman: Ja. Alltså, vi ville ju att vår styrelse skulle vara, och den blev ju bredare
och bredare, representerande just näringsliv framförallt, men också en och annan myn-
dighet. Det var ju tungt folk som var med där. Jag kan berätta just som svar på den frå-
gan också att i början av 60-talet så hade jag ju börjat med det första bankdatasystemet
och byggt upp, helt rationaliserat, alltså 501 och 301.29 Vi uppfann det här med checklön,
det kom igång, vi låg då före bankerna i övrigt. Amerikanarna lärde oss att ta ett elvasiff-
rigt kontonummer, det har vi idag kvar i Sverige. Vi introducerade det med en kontroll-
siffra som elfte siffra av tio siffror. Detta förde ju med sig en test verkligen av om de här
datasystemen. Om operativsystemen fungerade som de skulle, om det fanns backup-
möjligheter. Ett visst mått av debugging måste vi räkna med, men det blev väldigt myck-
et. [Stig] Schenning ringde mig och sade: ”Vi måste ta tag i det här, vi har miljoner i kost-
nader för att debugga 1401”. Så vi hade flera träffar i styrelsen i Stockholm och konstate-
rade att vi måste bli en förhandlingsdelegation, vi räknade samman hur många hundra
miljoner i utrustning det gällde för olika leverantörer. Vi hade en första träff med Gösta
Lewenhaupt som var vd för Svenska IBM. Han fick ju ordentligt besked alltså, och det
blev en väldig fart på de här frågorna om att se till då att för det första fick de medverka
med kostnaderna. För det andra fick de alltså accelerera mätningsproceduren. Så där var
en uppgift, som var väldigt lämplig och mycket riktig, för vi ville ju då att Dataföreningen
skulle vara en användarförening i huvudsak och så blev det med det. Den andra stora
uppgiften var normalavtal för lite mer användarstyrda normalavtal för upphandling av
datorer, et cetera. Där gjorde som sagt var Gert Persson ett mycket fint arbete och det är
värt att titta lite på det också. Men näringslivet, okej. Självklart uppskattades det av de
verkställande direktörerna. Vi spred ju förvisso information inom företagsledningen i
Sverige om vad vi höll på med i det här arbetet. Det skapade ju en vågningseffekt av re-
spekt, uppsyn och medverkan från andra leverantörer som förstod att det kanske blir vår
tur nästa gång.

Per Lundin: Tack ska du ha Kjell. Jag undrar, Gert, vill du kommentera eller komplette-
ra någonting?

Gert Persson:30 Nej, inte just nu.

Per Lundin: Rolf nämnde det här samarbetet med de nordiska dataföreningarna, med de
andra nordiska länderna. Fanns det något samarbete däremellan, mellan dataföreningarna
i Norden och vilka former hade det? Vill Ingvar säga någonting?

29 RCA 501 och RCA 301. Dessa var kompatibla med IBM:s 1401-serie. De bestod av helt transistoriserade
system vilket var en nyhet för den tiden. Telefonsamtal, Kjell Hultman, 19/11 2008.
30 Gert Persson, f. 1932, ingenjör. Han var forskningsingenjör vid MMN 1954–1956, konstruktör och
tillverkningschef vid Facit Electronics AB/Facit AB 1956–1964, datacentralchef vid SCB 1965–1970, ställ-
företrädande chef vid DAFA 1970–1975, div. utredningar vid Statskontoret, FMV, RFV, m.fl. 1976–1978,
teknisk direktör vid Datainspektionen 1979–1986, chef för administrativ service vid Posten 1987–1993.
Delaktig i SSI och arbetade med föreningen innan sammanslagningen av dataföreningarna 1990.
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Ingvar Forsberg: Ja, jag kan säga det, det fanns ju något som hette NDU, Nordisk Da-
taunion.31 Som jag minns det så var det två representanter från varje land i en styrelse där.
Sverige, Norge, Danmark, Finland. NDU gav ut en tidning som hette DATA32 och det
var en dansk som hette Erik Bruhn33 som var redaktör för detta och så arrangerade man
NordDATA.

Per Lundin: NordDATA-konferenserna?

Ingvar Forsberg: Ja, just det och det var vart och ett av de nordiska länderna som hade
det, så det cirklade runt så att säga. NDU stod som pappa till detta.

Per Lundin: När bildades NDU ungefär, vet ni det? Det går nog att ta reda på också.

Ingvar Forsberg: Jag var med i alla fall i styrelsen, 1979–1980. Det fanns säkert tidigare.

Kjell Hultman: Inte mycket tidigare, jag kan tänka mig ungefär -68,-70 sådär.

Per Lundin: Och före det så hade man de här NordSAM-konferenserna. Den första
ägde rum i Karlskrona 1959. Jag tänkte att vi kan passa på att gå över till SSI och få höra
någonting om grundandet av SSI. Det bildades -59 om jag har förstått det hela rätt och
Börje Langefors var involverad där. Han lever fortfarande men är väldigt till åren och kan
inte vara med här. Vi försökte också få med Per Svenonius34 som ska ha varit involverad
på något sätt, men vi har Gert Persson här i alla fall och du kanske kan berätta någonting
om SSI? Kan du också kort säga någonting om din bakgrund och hur du kom in på det
här spåret?

Gert Persson: Den är faktiskt märkligt. Därför jag växte upp nere i Skåne och växte upp
hos mina farföräldrar beroende utav att min mor dog när jag var ett och ett halvt år
gammal och då hamnade jag liksom emellan två läger. Resultatet utav detta blev att jag
ville gå min egen väg så att då tog jag värvning i flottan, så jag låg i flottan och var där i
fyra och ett halvt år. Det har jag haft mycket nytta utav därför att jag fick en utomordent-
lig god utbildning i teleteknik. Det var bland de första i svenska försvaret överhuvudtaget
som fick lära sig teleteknik för att vi var inte mogna detta i Sverige utan vi fick ta så
mycket vi kunde från England och radaranläggningar. Framförallt var det det jag fick
börja att jobba med. Och det fick till följd att det har varit min yrkesbana egentligen ända
sedan dess. Och det var rena turen, eller oturen, eller vad man nu vill, att jag råkade ham-
na här. Det var en kapten i flottan som försökte att ordna nya människor som skulle
komma till flottan och han fick tag på mig och så gav han sig fan på att jag skulle hamna
där i teleteknikens område. Jag visste inte vad det var utan jag började där. Så kan det gå

31 Nordisk Dataunion, (NDU), är ett samarbete mellan de nordiska dataföreningarna.
32 Tidningen DATA har ändrat undertitel genom åren. Första numret gavs ut 1971 och det sista numret
gavs ut 1987. Under större delen av tiden har tidningens titel varit DATA: Nordisk edb-tidskrift for databrugere
og specialister.
33 Erik Bruhn var chefredaktör för tidningen DATA men även under en lång tid redaktör för tidskriften
BIT: Computer Science, Numerical Mathematics.
34 Per Svenonius, f. 1926, fil.lic. Uppsala 1952. 1953–1955 arbetade han som t.f. laborator KTH och över-
ingenjör vid Försvarets forskningsanstalt (FOA) 1955–1965. Därefter arbetade Svenonius vid Statskontoret
som avdelningschef, vilket han gjorde fram till sin pension 1992. Därtill har han bl.a. varit med i styrelsen
för SSI. Gert Persson skriver i kapitlet ”Från Svenska Dataföreningen till Dataföreningen Sverige” att
Svenonius var en av tillskyndarna i skapandet av RDF genom Statskontorets roll i sammanhanget. Stats-
kontoret och ett par storföretag skapade organet Servi-Data AB i syfte att stärka datoranvändarnas position
på den inhemska marknaden. Erik Bruhn, ed., EDB historik: i nordisk perspektiv (Köpenhamn, 1987). Sveno-
nius var även delaktig i RDF:s styrelse. E-post Stig Holmberg, 2/11 2008.
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alltså om man har tur eller otur, eller hur man nu vill räkna det. Nu fick jag i alla fall in-
riktningen så att jag började på Tekniska högskolan och där jobbade jag och var anställd,
och så småningom så hamnade jag på Matematikmaskinnämnden. Och anledningen till
att jag fick den inriktningen mera definitivt var faktiskt professorn på Tekniska högsko-
lan, han hette Hannes Alfvén, numera död. Men det var egentligen Hannes Alfvén som
orsakade att jag överhuvudtaget gjorde någonting i den här branschen. Tyvärr slutade jag
på Tekniska högskolan, för att jag fick faktiskt en lönegrad högre om jag började på Ma-
tematikmaskinnämnden. Så att jag började på Matematikmaskinnämnden 1948 i novem-
ber månad. Där var det bara teknik, bara matematikmaskiner och bara sådant som man
fick syssla med. Det var liksom grunden för detta och sedan dess har jag varit i den här
branschen, mer eller mindre. Dock har jag inte jobbat med tekniken så mycket för att så
småningom blev jag chef och när man blir chef då kan man inte så mycket om tekniken
längre utan då får man ägna sig åt ekonomi och administration istället. Så att mer än hälf-
ten av min yrkesverksamma tid har jag jobbat med ekonomi och administration och
mindre tid med själva tekniken, och så blir det ofta. Vad var det nu jag skulle börja?

Per Lundin: Ja, jag tänkte SSI och bildandet av SSI.

Gert Persson: Ja, jag var inte med och bildade SSI, däremot var jag med att avsluta SSI.
Så min sista uppgift i det avseendet det var faktiskt att avveckla SSI.

Per Lundin: Det kan vi komma till sedan. Men du var ändå där och involverad under
60-talet?

Gert Persson: Ja, det blev jag, mer eller mindre omedvetet. Jag ville inte, men jag blev.

Per Lundin: Jobbade du på Statskontoret35 då?

Gert Persson: Nej, det är många som tror att jag har jobbat på Statskontoret, men jag
påstår med stor bestämdhet, jag har aldrig varit anställd på Statskontoret av det enkla
skälet att jag inte ville vara anställd på Statskontoret. Men jag har jobbat väldigt mycket åt
dem tillsammans med andra, eller från andra utgångspunkter. Jag har haft uppdrag åt
Statskontoret. Men jag har aldrig varit anställd där.

Per Lundin: Var var du anställd?

Gert Persson: Jag var anställd bland annat i Matematikmaskinnämnden, sedermera även
anställd i Statistiska Centralbyrån och därefter som vice vd i DAFA36 där jag så småning-
om slutade av det enkla skälet att jag fick en styrelseordförande som jag ansåg mig inte
skulle kunna fungera tillsammans med, han var nämligen chef för Statskontoret.

Per Lundin: Just det, men var det så att Statistiska Centralbyrån var involverad i SSI,
eller var det helt och hållet en individförening?

Gert Persson: Nej, det blev en individförening, och min uppgift var som sagt att lägga
ner den egentligen, när det blev dags för det.

35 Statskontoret, regeringens centrala rationaliseringsorgan, bildat 1690. 1961 fick Statskontoret det samlade
ansvaret för upphandlingen av datorer till alla statliga myndigheter vilket resulterade i att Statskontoret i
slutet av 1960-talet var den enskilt största kunden på den europeiska datormarknaden.
36 DAFA, Datamaskincentralen för administrativ databehandling, statlig servicebyrå som avknoppades från
SCB under 1970-talet.
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Per Lundin: Är det någon annan som kan berätta om tidiga SSI? Stig Holmberg.

Stig Holmberg: Jag kan nämna lite grann att det var mer forskningsinriktat och interna-
tionellt. För jag bildade SUR en gång i tiden, vi gick ihop sedan med SSI i och med att
det var mer forskningsinriktat och de jobbade mycket som forskare på universitet och
högskolor, de som var medlemmar där. Sedan ordnade vi program som mer för pro-
grammerare och systemmän. Eller systemmän heter systemerare nu för tiden.

Per Lundin: Just det. Så det du antyder var att SSI inte var en lika aktiv förening som
Dataföreningen?

Stig Holmberg: Nej, den var inte lika aktiv, men den var aktiv på sitt sätt inom sitt om-
råde i alla fall.

Per Lundin: Vad säger Göran?

Göran Ledell:37 Nja, min uppfattning är väl den att SSI startades för att skapa en nod i
IFIP-samarbetet precis som du sade i din inledning. Den blev ganska akademiskt inriktad
de första åren. Dataföreningen, precis som tidigare talare har sagt, var utbildningsoriente-
rad och herrdominerad, medan de yngre, fortfarande det manliga könet, tyckte sig inte få
utrymme. Därför att, ja, det fanns en hierarki på 60-talet. Därav kom SUR till som jag
upplevde det. På den tiden bodde jag i Eskilstuna och besökte något SUR-möte i Stock-
holm. Till skillnad från Gert så har jag aldrig sysslat med teknik, jag har bara sysslat med
administration egentligen. Jag skulle vilja säga att SSI utvecklades av de unga, i den rikt-
ning som Dataföreningen är idag. Det var alltså väldigt mycket nätverk, det var mindre
kommersiella konferenser som jag upplevde det. Det var mera att träffas och utbyta erfa-
renheter och ibland blev det en konferens och ibland blev det ett nätverk. Vi var ganska
lika den teknik som jag upplevde Skåne använde sig av och även Göteborg. Mitt delta-
gande under 60- och början av 70-talet var väl bland annat att vara med att skriva en del
böcker åt Riksdataförbundet, vara föreläsare på en del sådana här konferenser, men inget
aktivt föreningsliv. Det dök upp 1974 eller -75, jag är något osäker på tidpunkten, då Jan
Nordling var datachef på SCA38 i Sundsvall och som var mycket aktiv i SSI. Han ville ha
någon verksamhet i Sundsvall, vi tyckte det var rätt jobbigt att jämt åka till Stockholm för
att gå på konferens. Och vi bildade så SSI Sundsvall som blev någon sorts variant, en
krets inom SSI-verksamheten. Det är viktigt att säga att när vi pratar SSI då pratar vi
egentligen två skilda strukturer. Vi hade dels kretsverksamhet som fanns till att börja med
i Stockholm och Göteborg och sedan kom den i Sundsvall. Sedan dök den upp i Linkö-
ping. Det blev aldrig någon kretsverksamhet i Skåne, Dataföreningen var för lik och för
stark för det. Sedan fanns det en SIG-verksamhet som var yrkesorienterad där systemut-
vecklarna var bland de första, SIG-SYS. Samhällsutvecklarna som kallade sig för
SIGSAM, var kanske de som mest påverkade utvecklingen, det var de som senare kalla-
des för arbetstagarkonsulter eller löntagarkonsulter. I Sundsvall blev vi något mitt emel-
lan, vi skapade en organisation där uppe väl stödda av näringsliv och myndigheter. Vi har
mest myndigheter där uppe och många konsultföretag och rätt få renodlade produktföre-
tag. Den verksamheten skapade sedan en konferensverksamhet. Jag var med och startade
den och någon gång i slutet av 70-talet så hamnade jag i SSI:s centrala styrelse som eko-
nomiansvarig, och också i NordDATA. Var med och drev fram den utvecklingen som till

37 Göran Ledell, f. 1938. Ledell har bl.a. arbetat vid Riksförsäkringsverket som planerare och som st.f.
byråchef vid Statskontorets Sundsvallsfilial och har även arbetat med framtagningen av SBA-metoden.
1966–1974 var Ledell medlem i Dataföreningen och 1974 arbetade Ledell med att starta SSI Sundsvall.
Han är också initiativtagare till konferens Sundsvall 42.
38 SCA, eg. Svenska Cellulosa AB.
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slut innebar att det blev ett samgående. Alldeles riktigt som Gert säger var han och även
Kurt [Gladh] med som SSI:s representant, inte Dataföreningens representant faktiskt, att
bilda nuvarande Dataföreningen. Jag tycker när man pratar om den här historien så är det
väldigt viktigt att komma ihåg att fram till -90, kan man säga, hade vi ett antal olika före-
ningar som jobbade på olika sätt beroende på de förutsättningar som fanns på respektive
ort. På 80-talet dök det alltså upp SIG-kretsar i Borlänge, i Luleå och i Umeå. Dataföre-
ningen skapade sina i Mälardalen, även över Östergötland om jag kommer ihåg rätt. Jön-
köpingsborna, min gamla hemort gick mot Göteborg. Men det här berodde på strukturen
på näringsliven, bristen på stora företag påverkade i det här sammanhanget. Det var små
företag som ville skapa den här verksamheten, men det viktiga var erfarenhetsutbytet,
och inte konferensverksamheten. Och man fick väldigt mycket stöd för det här, man kan
väl säga att det som jag upplevde i de här sammanhangen var att fram till -90 så fanns det
utrymme för entusiaster att arbeta med de här föreningsfrågorna på arbetstid. Inte för att
någon gjorde jobbet åt dem, det fick man göra sedan, men man hade klart utrymme för
att jobba på arbetstid med den här typen utav frågor, och var ganska framgångsrika. Det
var man på alla håll och kanter, så att säga. Kommersialiteten var lite olika. Stockholmar-
na var bäst, jag har alltid varit avundsjuk på Kjell och hans kompanjoner. SIG-SAM inom
SSI var sämst, de var etiker och flummare om uttrycket tillåts, det är visst ingen här som
representerar dem. Men det var förutsättningarna som spelade in, individen. Sedan kan vi
komma tillbaka till RDF och Servi-Data39 för här finns väldigt mycket viktigt att säga där
påverkan verkligen var stor på näringslivet.

Per Lundin: Ja just, vi får återkomma till RDF. Ingvar hade begärt ordet, bland andra,
och sedan Gert.

Ingvar Forsberg: Ja, just det här, jag kan väl bara komplettera. Det uppfattades väl så att
SSI var mycket av en individförening så att säga, man tyckte att Dataföreningen, speciellt
Stockholmskretsen var allt för kommersiella. Och man kan väl likna den tidens SSI, skul-
le jag vilja säga, med dagens miljöparti. Lite av de gröna, så att säga.

Göran Ledell: Ja. Mycket bra [skratt].

Per Lundin: Och det här är 70-tal?

Ingvar Forsberg: Frifräsare, ja.

Per Lundin: Ja, intressant. Gert, vill du?

Gert Persson: Nej, jag skulle bara påminna om att SSI bildades den 30 maj 1959 och
upplöstes den 28 september 1989. Den fanns inte mer än trettio år ungefär, SSI. SUR
kom upp som en alldeles speciell liten grej, och det heter Systemutvecklarnas Riksföre-
ning för övrigt. Och SUR bildades den 15 november 1968 men blev faktiskt bara ett par
år gammal, någonting sådant där. Ett och ett halvt, två år gammalt sedan försvann den
också. Så att några större insatser kan man inte skylla SUR för egentligen under den här
tiden, men den gjorde säkert nytta den tid den fanns, men den var kort. SSI, Svenska
Dataföreningen och Riksdataförbundet. Beslutet om att bilda den här triangeln, eller vad
man nu vill kalla det, skedde den 16 oktober 1989. Och samverkan däremellan började

39 Servi-Data AB startades 1969. Statskontoret och ett par storföretag skapade organet Servi-Data AB i
syfte att stärka datoranvändarnas position på den inhemska marknaden. ”Från Svenska Dataföreningen till
Dataföreningen Sverige” i EDB historik, ed., Erik Bruhn (1987, Köpenhamn).
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den 1 januari 1990 mellan de här tre organisationerna. Sedan har väl de fortsatt mer eller
mindre skilda sig emellan, totalen finns i varje fall och har funnits sedan 1990.

Per Lundin: Tack. Jag tror att Esbjörn ville kommentera, du ska få mikrofonen.

Esbjörn Hillberg: Jag måste få hjälp av Stickan nu. Men SUR höll väl på en tre, fyra år i
alla fall, definitivt. Och SUR kom till då, det var Stickan som drog igång det här och jag
bodde i Göteborg och vi fick kontakt på något sätt. Jag var inte med i Dataföreningens
styrelse, för det var några år senare. Vi drog igång och höll nog på åtminstone i fyra eller
fem år, Stickan var första ordförande och jag var nästa ordförande. SUR var nästan som
någon slags ungdomsförening, vi sade att vi ville inte bli som de här gamla datacheferna,
de här gamla gubbarna. Utan vi måste utveckla något speciellt för de som gör jobbet. Vi
hade till och med sådana diskussioner som löner, att man ska som en fackman kunna ha
en högre lön än en datachef. Det var sådana saker vi var bakom också, Stickan. Vi gjorde
till och med en Gallup hos fruarna till alla de som var medlemmar i SUR, om de kunde
tänka sig att man skulle kunna scala ner när man var i femtioårsåldern, och börja på att
trappa ner då. Om man skulle som en duktig tekniker eller även datachef, skulle man
kunna dra sig tillbaka och bli någon annan typ av människa på ett företag. Men det här
kan väl du komplettera rätt mycket Stickan. Och sedan då började vi att prata med SSI
som vi skulle merga med. Det gjorde vi också under vår tid, Stickan. Under den tiden
hade jag kommit med i Västra kretsens styrelse också, det var liksom totalt annorlunda.

Per Lundin: Vad var orsaken till att ni gick ihop med SSI?

Esbjörn Hillberg: Vi tyckte vi var för små, vi nådde inte ut över hela Sverige. Det är
mitt minne i alla fall.

Stig Holmberg: Nej, för dessutom ville vi utöka, de låg närmast till oss i verksamhet.
Plus att vi ville utöka med internationell verksamhet som inte vi hade.

Esbjörn Hillberg: Och vi var som en SIG nästan i SSI, sade vi då på den tiden.

Per Lundin: Det handlade om att tillvarata systemutvecklarnas intressen?

Esbjörn Hillberg: Intressegrupper, ja. Det var nästan halvfackligt ett tag. Percy Barne-
vik var med här och snackade hos oss också. Vi hade massa sådana här gubbar med. Det
var lite kufar i SUR faktiskt.

Per Lundin: Vad säger du, Stickan? Eller vill du kommentera?

Stig Holmberg: Jo, när vi bildades det var egentligen på en systemkurs, systemerarkurs
som det numer heter, uppe i Rättvik på Lerdalshöjden. Manne Bäckström, det var en
sådan här IBM-kille som var lärare då. Då kom idén upp att vi tyckte att Dataföreningen
som jag också hade varit medlem i tidigare inte tillvaratog programmerarnas och systeme-
rarnas intressen. Det var bara datachefer och systemchefer tyckte vi alltså, som du sade,
så vi bildade den föreningen. Även om vi bildades -67 men vi registrerades -68 som du
[Gert Persson] sade, var vi 200, 300 medlemmar. Vi höll på i tre, fyra år, vet du, innan vi
gick ihop med SSI. För SSI, tyckte vi, hade lite mer forskningsverksamhet plus att de var
mer strukturerade. NDU, det blev egentligen Riksdataförbundet sedan också.
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Esbjörn Hillberg: Men du drev möten, föredrag i Stockholm, jag hade mina i Göteborg
med SUR och vi körde på det här sättet, vi satt på företagen på kvällarna, vi disponerade
deras lokaler.

Stig Holmberg: Jag kommer ihåg en gång, det var SSI, vi hade ett möte på Norrmalms-
torg, någon lokal där. Så kom en kille in, han hade jävligt bråttom, han noterade allt han
kunde. Det var Percy Barnevik alltså, han hade bråttom redan då.

Per Lundin: Ja, det har han ju varit känd för sedan unga år faktiskt. Göran ville komma
in och sedan ska Kjell Hultman få komma in.

Göran Ledell: Jo, jag skulle vilja rätta Gert. Därför jag skulle vilja säga såhär, visserligen
blev det formellt att det blev SSI som tog in SUR, men i verkligheten så var det SUR som
tog in SSI. Och det var SUR:s sätt att tänka som blev SSI:s framtida sätt att verka. Indivi-
den, bredden i helheten, avsteget från chefshierarkin, egentligen var alla med. Formellt
var det SUR som upplöstes in i SSI, men reellt var det på andra sättet, och det är väldigt
viktigt att komma ihåg tror jag, för det var förutsättningen för hela den här fusionen för
framtiden. Det var just det här synsättet som SUR hade och SSI hade inte det innan, åt-
minstone upplevde inte jag det.

Per Lundin: Då ska jag släppa in Kjell Hultman.

Kjell Hultman: Ja, här kommer några intressanta inside-synpunkter. Vi följde SSI:s arbe-
te med intresse. Vi hade ett bra samarbete, vi satsade båda med friskt mod på NordDA-
TA-konferenserna och det blev stora succéer faktiskt. Vi delade på överskotten så det var
ett fint tillskott för SSI:s del, samtidigt så var vi tveksamma därför att då hade SUR inte
kommit, alltså Systemutvecklarnas Riksförening som Stig startade sedan och som vi har
omvittnat här. Vi var lite fundersamma för att årsmötena på SSI presenterade aldrig några
resultat och balansräkningar, det ska man egentligen presentera, tyckte vi. Det var det
som gjorde att vi var lite tveksamma till en fusion, men sedan kom den meningsfulla och
verkligen nyttiga SUR-organisationen och det välkomnade vi verkligen. Jag minns att vi
satt på omslaget till tidningen DATA, ett färgmässigt omslag, där satt vi, Stig och jag och
Sverre Sem Sandberg i all sämja och talade just om samarbetsfrågorna. Så SUR-
utvecklingen var, precis som du sade, förlösande för hela samverkansfrågan och för före-
ningsfusionen som så småningom kom. Tack.

Per Lundin: Mycket intressant. Då ska jag släppa in Gert och sedan Stig.

Gert Persson: Ja, jag ska inte säga så mycket. Jag ska bara konstatera att vad som är sagt
är rätt. Vad jag har fått fram här det är bara den formella situationen, den bildades då och
bildades då. Men här emellan så började det verkligen kanske tidigare och slutade långt
senare. Men de formella siffrorna som jag plockade fram.40

Per Lundin: Tack Gert. Stickan.

Stig Holmberg: Ja, jag ska bara nämna att jag, jag var ordförande i SSI sedan -74 till -76
det var därför det blev mindre forskningsorienterat [skratt].

Per Lundin: Får jag fråga, har ni några minnen av Börje Langefors tid som SSI-
ordförande? Han var ju väldigt akademiskt orienterad, eller blev det i alla fall.

40 Se fotnot 46.
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Stig Holmberg: Nej, inte som SSI-ordförande men jag kommer ihåg att han var med i
en paneldebatt en gång, införde ordet dator. Det var många som pratade om data, han
sade det är som en motor, det ska ju heta dator, tyckte han.

Per Lundin: Kjell Hultman.

Kjell Hultman: Ja, med tanke på Börje så får man ju säga att han var verkligen pionjär,
han var den förste IT-professorn. Jag var revisor i SSI på 60-talet. Föreningen hade 40
kronor i medlemsavgifter, 1 000 medlemmar, det blir väl alltså 40 000 nästan. Men peng-
arna gick åt för ett par studieresor årligen till Paris bland annat, av just Langefors och
några andra. Jag tyckte det var en begränsning av verksamheten till studieresor som var
lämpliga att utveckla, och det framhöll jag också vid ett par tillfällen. Sedan var jag inte
revisor längre [skratt]. Men som sagt var sedan kom en utveckling som är positiv och det
blev verkligen en acceleration först med NordDATA, i samarbetet där. Sedan då med
Stigs start av SUR.

Per Lundin: Kan man säga att det var så att SSI var mer internationellt inriktat jämfört
med Svenska Dataföreningen? Eller hade Svenska Dataföreningen också motsvarande
organisation inte bara i Norden, men även i Europa, eller världen?

Rolf Persson: Om vi var internationella? IFIP var vi med i.

Kjell Hultman: Jaha. IFIP. Eller du tänker på?

Per Lundin: Jag tänker jämfört med SSI.

Kjell Hultman: Nej, du vet IFIP var en leverantörsorganisation. den skapades för att
leverantörerna världen över skulle kunna få försäljningsökningar, inte minst genom att
deltaga i IFIP-kongresser där hela föreläsarsidan, säkert med mycket god nytta från tek-
nikutveckling, teknikinformation, men ändå föreläsarsidan skapades av dessa leverantö-
rer. Det är så. Och IFIP var inte någon organisation som vi använde egentligen, som vi
skulle komma in i. Jag vet inte vad som hänt med IFIP sedan, jag har inte varit med på
ett tag nu.

Per Lundin: Den finns fortfarande och ordnar en hel del möten. Ja, tack ska ni ha så
långt. Det är en förening vi inte har pratat så mycket om än så länge och det är Riksdata-
förbundet. Och där var Stig Holmberg med. Jag undrar om Stig eller någon annan skulle
kunna berätta om Riksdataförbundet? Hur det gick till när det bildades? Kjell nämnde en
hel del om bakgrunden där också.

Stig Holmberg: Ja, det bildades i och med att föreningar gick ihop, Dataföreningen. Det
var mycket diskussion även när jag var vd där på Riksdataförbundet, om Dataföreningen
och SSI skulle gå ihop.

Per Lundin: Jaha, förlåt jag tänkte när Riksdataförbundet bildades redan -74.

Stig Holmberg: Jaha, jag vet inte hur det bildades.

Göran Ledell: Jag är lite osäker men om vi går tillbaka i historien, Gert har tjänstfullt
gjort en sammanställning, så hade vi Servi-Data innan dess.

Per Lundin: Servi-Data?
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Göran Ledell: Ja, Servi-Data AB som var ett bolag där det bedrevs utvecklingsarbete
och där om jag kommer ihåg rätt, där är det SSI som Dataföreningen hade styrelserepre-
sentanter och det var ett sätt att få med Statskontoret. Och om jag inte missminner mig
hade de 40 procent utav aktiekapitalet.

Per Lundin: I Servi-Data?

Göran Ledell: I Servi-Data, så att säga. Inte majoritet men en väsentlig insats. Servi-Data
gjorde ett antal bra små publikationer vilket var ett sätt att samla representanter från olika
företag och myndigheter och belysa olika ämnen, Gert har något exempel här, men det
finns många utav dem. Jag tror själv jag var med och skrev någon i de där sammanhang-
en, det arbetet ledde fram till, som jag upplevde det, en diskussion om att man borde så
att säga hitta ett gemensamt forum där man hanterade Servi-Data, SSI och Dataförening-
en för bland annat lobbyverksamhet och remisskrivandet som Gert pratade om. Och
man bildade Riksdataförbundet. Hur var ägandeförhållandet, ägde Riksdataförbundet
delar av Servi-Data eller?

Leif Jonas: Nej, egentligen var Servi-Data servicebolaget till Riksdataförbundet. Och ett
av skälen var ju skattetekniska skäl. Jag menar, ett bolag får vara vinstdrivande och det
var ett lätt sätt att, så att säga, fondera som man gjorde i Dataföreningen. Men här gör
man det då på ett annat sätt, i ett bolag. På det sättet kunde vi alltså driva projektverk-
samhet, utbildning, et cetera. Vi kunde utbilda användare och så vidare i syfte att tillvara
ta datoranvändarnas intressen. Intäkterna fick vi ju ifrån företagen, det var alltså en skill-
nad ifrån individföreningarna nämligen att företagen gick in och sponsrade RDF genom
medlemsavgifter. Och det var ju betydligt högre avgifter då än individavgifterna. På det
sättet så gick så att säga, Servi-Data runt. Men även varje projekt sponsrades individuellt
av de företag som var intresserade av just det specifika området. Och jag vill nog påstå att
under den här tiden drevs det många projekt med gemensamma intressen för användarna
alltså. Ett exempel är det som Göran var med i själv, nämligen sårbarhetsanalysen, SBA-
analys,41 det var någonting som företagen själva var mycket intresserade av. Här slog man
sig ihop och drev ett gemensamt projekt och delar av resultatet används ju än idag, SBA-
analysen, fast man har programvaror och andra verktyg till det. Men ursprunget var fak-
tiskt från Riksdataförbundet. Andra exempel på det här var ju Datalära, kanske lite av
föregångaren till Datakörkortet. Men det var ett utbildningspaket som utvecklades för
datoranvändare. Alltså för var och en ute på företagen så att man skulle kunna få en bra
grundutbildning i ADB. Och då gjordes det ett paket för kommuner och landsting, ett
paket för näringslivet som sponsrades av många stora företag, däribland Volvo, ASEA,
jag tror LRF var med och många andra, Trelleborg, Skandia och så vidare. Det spreds
rätt ordentligt. Jag kommer ihåg att Volvo köpte 20-, 30 000 utbildningspaket, bara Vol-
vo. Det var många stora projekt som drevs av RDF därför att det var gemensamma in-
tressen för datoranvändarna och då var det enklare att driva det här i ett bolag, Servi-
Data.

Om vi nu ska gå in på RDF och dess verksamhet, så kan man säga att det fanns även
en annan bit i det hela, nämligen den politiska biten, om man säger så. Dels att vara re-
missinstans, jag tror att det blev så att RDF hade en större tyngd i och med att företagen,
näringsliv och även Statskontoret, stat och kommun och landsting fanns med här, så var
man alltså en mycket tung organisation gentemot den politiska sidan. Förutom remissin-

41 SBA: ”SBA är Dataföreningens verksamhet för programprodukter inom säkerhetsområdet. SBA lansera-
des 1983 och är ursprungligen en förkortning för Sårbarhetsanalys.” http://www.dfs.se/products/
(information hämtad 15/10 2008). Metoden utarbetades från början av RDF. E-post, Stig Holmberg 2/11

2008.
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stans, så fanns vi ju med i olika typer av politiska sammanhang, exempelvis Datadelega-
tionen där RDF var representerade. Det skrevs en datapolitisk proposition, det var ju
faktiskt under Olof Johanssons ledning, det var då när de borgerliga hade regeringen
några år.

Per Lundin: I slutet på 70-talet, däromkring.

Leif Jonas: Ja, det var det. Och det blev faktiskt en svensk datapropp,42 den första
svenska dataproppen kan man säga. Jag kommer ihåg att jag skrev ett inlägg om detta i en
av datatidningarna där jag frågade mig behövs verkligen svensk datapolitik? Och det
kunde man ju då diskutera. Men då alltså, på den tiden var det så att datoriseringen, det
var inte alla som var med på det. Jag menar de fackliga representanterna var inte alls
hundraprocentigt för datoriseringen och här var det ju debatter om detta. Jag kommer
ihåg att jag hade debatter med LO och med TCO. Bland annat Birgitta Frejhagen.

Per Lundin: Var det här på 70-talet?

Leif Jonas: Jaa, det var i slutet av 70-talet, i början på 80-talet. Jag vet inte om någon av
er känner till dataproppen, men jag tror den skrevs -81, -82. Och där var det alltså debat-
ter om hur datoriseringen skulle genomföras i svenskt näringsliv och inom staten och
kommuner och landsting. Det intressanta var ju att av facket i första hand LO och TCO
var väldigt mycket emot datoriseringen från början, men LO vände väldigt snabbt och
var för den nya tekniken, under vissa villkor. Medan TCO, alltså tjänstemannasidan, kän-
de att det skulle leda till arbetslöshet och så vidare. Där vände man väldigt sent. Detta
framgick också i den här dataproppen som skrevs. Och jag kommer ihåg att vi, alltså
RDF, tillsammans med SAF och med moderaterna skrev, vad ska man säga, ett inlägg i
dataproppen där vi alltså inte höll med om vissa delar av det som skrevs i den.

Per Lundin: Så ni hade ungefär samma linje då?

Leif Jonas: Ja, det kan man säga att vi hade samma. Dels var det väl näringslivet då som
vi representerade mest och även då vissa delar av den politiska sidan också.

Per Lundin: Upplevde du att ni fick gehör, kunde ni få igenom er uppfattning?

Leif Jonas: Ja, delvis naturligtvis. Jag tror nog att vi ändå kunde vända en del av den
politiska sidan till vår fördel faktiskt. Jag vet inte om det är någon annan som har några
synpunkter just på den biten, men jag vet att vi diskuterade det här mycket inom RDF.

Per Lundin: Då kan man säga att RDF blev det samlande organet för svenska dataföre-
ningar?

Leif Jonas: Ja, men Dataföreningen var också en remissinstans, jag kommer ihåg att ni
hade ju era synpunkter och skrev. Jag vet inte om SSI hade det riktigt.

42 Regeringens proposition 1981/82:123 ”Regeringens proposition om samordnad datapolitik”.
Propositionen behandlar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv hur den ökade användningen av datateknik
och elektronik kommer att påverka samhället. I propositionen uttrycks att utvecklingen inom data måste gå
mot en riktning så att välfärden, sysselsättningen och omsorgen om de enskilda medborgarna bevaras.
Därtill förespråkas i propositionen åtgärder för att statsmakten ska skapa en mer samordnad datapolitik.
Brev, Leif Jonas, 12/11 2008.
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Göran Ledell: Nej, vi saknade väl i högre utsträckning resurserna, utan vi anslöt oss till
RDF:s bit, så att säga. För här fanns ju skillnader i kansliresurser och vi delade resurserna
så att säga.

Per Lundin: Hur var det med Svenska Dataföreningen, ni var en egen remissinstans?
Ingvar.

Ingvar Forsberg: Ja, det fanns ju en centralstyrelse och vi blev tillfrågade då som re-
missinstans innan RDF bildades och det var ju alltid problem vem som skulle ta hand om
detta. Vi hade lyckligtvis en politiskt intresserad herre i Göteborg, Alvar Persson, som
gärna åtog sig detta och kunde driva sådana här frågor och skriva remissyttranden. Men
vi var dåliga på det, alltså det var en av anledningarna till att Riksdataförbundet bildades
så att vi kunde trycka upp det i organisationerna och få större kraft, så att säga.

Per Lundin: Så Riksdataförbundet stod för en mer uttalad linje i många datapolitiska
frågor, kanske?

Ingvar Forsberg: Ja, absolut.

Leif Jonas: Och då var individföreningar med i detta sammanhang, så alla tre förening-
arna hade ett gemensamt intresse här.

Per Lundin: Just det. Gert.

Gert Persson: Ja, det var bara ett par siffror. Servi-Data bildades alltså 1969 och Riksda-
taförbundet bildades 1974. Och då när Riksdataförbundet bildades -74, då var 80 procent
utav det förbundet ägare till Servi-Data. Så att Riksdataförbundet var egentligen den do-
minerande delen utav alla de här. Jag vill bara nämna detta så att det blir skrivet det ock-
så, eftersom det är rätt siffror.43

Per Lundin: Tack ska du ha. Är det någon annan som vill kommentera det här med
Riksdataförbundet och det ökade inflytandet, eller andra aspekter? Vi har några i publi-
ken här, Esbjörn, och så har vi Johannes Norrby.

Esbjörn Hillberg: Var inte även Statskontoret med mycket här? För jag tror vi, jag var
med Volvo, det var C G Bergman och Gunnar L, han var datachef på Volvo då, Gunnar
L Johansson. Vi utvecklade systemförslag, standardiserade sätt hur man skulle bedriva
systemutveckling. Det var jag och en kille som hette Tito Goshal som satt och skrev det
här från början på och jag från Broströms Rederi AB. Och det var Gunnar L, definitivt.
Men jag vet inte om det var Statskontoret eller om det var Servi-Data, jag kommer inte
ihåg. En fråga till alla här. Det gjordes en massa, rätt stora manualer på det här, hur man
skulle driva utvecklingen.

Per Lundin: Är det någon om kan svara på det? Leif.

Leif Jonas: Ja, den som representerade Statskontoret inom RDF var Per Svenonius. Det
är klart det var många av de projekt som drevs, där var ju Statskontoret var lite grann
dominerande. Men det var deltagare även från exempelvis Volvo, ASEA, Skandia med
flera. Det var många rätt stora projekt som drevs. Och jag kommer ihåg ett projekt där P
O Persson var med som konsult. Som exempel kan nämnas central, decentral distribue-

43 Gert Persson har hämtat siffrorna från kapitlet ”Från Svenska Dataföreningen till Dataföreningen Sveri-
ge” som han själv författat och som återfinns i Erik Bruhn, ed., EDB historik (Köpenhamn, 1987).
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rad databehandling som var ett sådant projekt, det fanns ju flera. Du har ett här, Distribue-
rad databehandling44 [håller upp en RDF-rapport], det finns många av de här rapporterna,
jag hoppas ni har fått dem eller?

Per Lundin: Du får gärna donera dem.

Leif Jonas: Jaha, för det trodde jag faktiskt att ni hade tillgång till dem. Finns inte de
arkiverade på något sätt eller?

Göran Ledell: Får hoppas det i alla fall.

Leif Jonas: För mig var även Datalära, det var ju en hel pärm av olika, inom olika områ-
den allt ifrån säkerhet till, ja allt kring Datalära. Ett på den tiden komplett utbildningspa-
ket. Det är ju synd om de pärmarna inte finns kvar. De borde man ju försöka samla ihop
och även alla de rapporter som skrevs. En del av dem är så pass bra så att de gäller även
idag.

Per Lundin: Vill du kommentera kort, Gert?

Gert Persson: Jag vill bara kommentera här. För det första när det gäller Statskontoret så
ska man vara väldigt noga med att veta att Statskontoret får inte i formell mening kanske
deltaga i sammanhanget, men i verkligheten kan de deltaga. Som en statlig myndighet får
de liksom inte gå in med för stora delar utav insatserna. Man tror ofta att Statskontoret är
mycket större än vad Statskontoret i verkligheten är. Eller man kan också se det tvärtom.
Den här till exempel [syftar på samma rapport som Leif Jonas tidigare refererade till], den
gick inte att få någon att skriva så det har jag skrivit personligen. Varenda siffra i den, höll
jag på att säga, varenda bokstav i den i alla fall. Men Stig Holmberg har undertecknat
förresten så du vet att den är skriven någon gång. Men det var såhär att det fanns inte så
mycket folk till att göra detta, det var inte så lätt faktiskt att få tag på människor som var
beredda att göra någonting. Jag vet inte varför. Jag tror att av någon underlig anledning så
satte jag mig ner att skriva det här, och av någon underlig anledning var det den enda
skrift som var skrivet sedan. Det blev så, det kunde jag inte hjälpa.

Per Lundin: Leif, vill du svara?

Leif Jonas: Ja, jag kan väl nämna ett område till där vi satsade en del, det var ju framtids-
studier. Det skrevs väl ett par, tre framtidsstudier som RDF låg bakom och det var också
ganska omfattande studier. Jag kommer inte ihåg vad det hette allihopa men de finns
säkert kvar och går säkert att få tag i, jag ska försöka ordna åtminstone de jag kan hitta.
Det kan vara intressant att se om det stämmer, det som vi en gång ansåg skulle hända.
Papperslösa samhället gick väl inte riktigt som det skulle.

Per Lundin: Nej, det blev inte som tänkt.

Leif Jonas: Nej.

Per Lundin: Ska vi släppa in Johannes Norrby? Du får gärna presentera dig kort.

44 Distribuerad databehandling: Nya systemstrukturer, RDF 7:1978 (Stockholm, 1978).
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Johannes Norrby:45 Tack. Jodå jag ska försöka göra det. Johannes Norrby heter jag och
jag började i databranschen 1962 egentligen, uppe i Sundsvall fram till 1969 med IBM
och Skogsbrukets Datacentral. Under den tiden har jag inte särskilt mycket utav våra
föreningar inom dataområdet, kan jag säga, men det förekom ju i viss mån. Men väldigt
lite. Det var när jag flyttade till Stockholm och bland annat började jobba ihop en del
med Kjell som det här kommer i väldig full sving. Under 70-talet var jag på Skandia som
datachef fram till mitten på 70-talet och sedan var jag ekonomichef där och jag var rätt,
för att inte säga, mycket intresserad just utav det här med föreningsverksamhet med olika
saker på den sidan. Jag hade nöjet att vara med både i Svenska Dataföreningen men även
i SSI. Min minnesbild som jag gärna skulle vilja ha kommenterad här, det är när vi för-
sökte, för det var flera olika försök innan vi lyckades med Riksdataförbundet. Det var ju
många diskussioner fram och tillbaka. Jag har en känsla att vår målsättning en gång i ti-
den egentligen var att nå det som småningom nåddes 1990, och det är det som jag skulle
vilja ha kommentarer till utav panelen. Mitt eget minne ligger lite grann för långt tillbaka
för att kunna detaljerna på den här sidan.

Per Lundin: Tack ska du ha, Johannes. Är det någon som minns detta och vill kommen-
tera? Ingvar.

Ingvar Forsberg: Jag arbetade på Volvo då under den tiden på 70-talet och det var my-
cket diskussioner om att SSI och Dataföreningen borde gå samman. Men det var alltså
kulturkrockar kan man säga, som har beskrivits här. Möjligen skulle då SSI kunna gå
samman med Västra kretsen eller Södra för där fanns den här lite enklare framtoningen,
så att säga, jämfört med den mera kommersiellt drivna Stockholmskretsen. Så att det blev
aldrig till någon sammanslagning och det tror jag i viss mån tryckte företagen på och även
politikerna ville ha någon gemensam kraft, så att säga. Så Riksdataförbundet blev väl näs-
tan en kompromisslösning, skulle jag nog vilja beskriva det som, när det bildades, fak-
tiskt. Det var ju en liten hybrid då med en paraplyorganisation och sedan var det Datafö-
reningen med sin centralstyrelse och sina kretsar. Och SSI med sin organisation, företa-
gen och Statskontoret.

Per Lundin: Är det någon annan som har en kommentar eller synpunkt här?

Johannes Norrby: Får jag försöka på en annan linje, en mera generell kommentar kring
det här när man sitter på långt avstånd och långt i efterhand och funderar på saker och
ting. Vad var det som drev de här utvecklingarna? Kanske slår jag in öppna dörrar, men
som jag upplever det så var vi ju inne i en ny bransch där vi inte visste särskilt mycket vad
vi höll på med, om man uttrycker det på det sättet. Det gäller även våra medarbetare, det
fanns ingen grundläggande utbildning hur man skulle sköta allt det här. Just av den an-
ledning tror jag att dataföreningarna i allmänhet, individföreningarna i synnerhet, och det
sätt som Stockholmskretsen tog hand om det, blev en väldigt viktig del för hur branschen
skulle utvecklas. Det räckte alltså inte med leverantörernas utbildning, de kunde vara
alldeles utmärkt utbildade, det fanns ju fantastiska lärare på IBM och allt möjligt annat.
Men det var begränsat till sin sfär. Inom företagen så hade man sin sfär, sina egna pro-
blem. Men när man lär sig, då måste man titta på vad andra människor gör för kloka sa-
ker och misstag och försöka lära sig utav detta. Där upplever jag att föreningen hade en

45 Johannes Norrby, f. 1936, civiljägmästare 1962 och civilekonom. Arbetade vid IBM 1962–1966, Skogs-
brukets Datacentral (SDC) som systemutvecklingschef och teknisk chef 1966–1969. Skandia, som chef
systemtjänst, utveckling, installation och drift av gemensamma system för de fusionerade bolagen (Skandia,
Svea, Skåne och Thule) 1969–1975. Föreläsningar och författarskap (ADB Systemarbete – tillsammans
med Rune Brandinger – och Lönsam ADB). Lämnade IT-området 1975, då som ekonomidirektör för
Skandia.
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väldigt stor betydelse, att man tog tillvara på det väldigt väl. När det gällde Stockholms-
kretsen kom man in i ett vinddrag som gjorde att man liksom utvecklades nästan över
gränsen.

Per Lundin: Tack ska du ha, Johannes. Du nämnde den här utbildningsverksamheten
som en väldigt viktig del i dataföreningarnas verksamhet, och Kjell är inne på att man
tidigt gick in på utbildningsområdet. Och jag undrar om man hade någon samarbetspart-
ner där i form av universitet eller högskolor eller liknande. Eller var det något som ni i
Dataföreningen drev i egen regi?

Kjell Hultman: Nej, jag tycker inte det, därför att det var ganska outvecklat. Begreppet
IT på universitetssidan på den tiden var ganska outvecklat, det tog sin tid. Vi låg nog
egentligen före föreningarna alltså. Dataföreningen och SUR i de här utbildningsfrågorna.
Vi var ju väldigt alerta på att ta ämnen där. Konferenserna behandlade ämnen där tekni-
ker eller system hade använts ett halvår, och konferensdagarna användes för att utvärdera
teknisk användbarhet, problem, problematik och lönsamhet. Seminarierna fördjupade det
hela, Johannes hade ett stort antal nischer under sig som ansvar på sin tid, och där för-
djupade man tekniken på ett visst begränsat område. Vi låg långt före helt enkelt. Där-
emot så bjöd vi studenter, jag medverkade till att vi bjöd på en mycket liten avgift för
studerande som ville deltaga i verksamheten. Och precis på senare år, jag höll på lite läng-
re faktiskt under 90-talet också, men jag fortsatte med banksidan där. Då såg jag till att
man fick ett ordentligt samarbete med den då befintliga organisationen i Silicon Valley,
eller ja, i Kista där man alltså hade ett IT-forum och vi fick samarbete och vi inbjöd gra-
tisdeltagare då för ett antal deltagare från den sidan. Nej, på den tiden förstår du, var det
för tidigt. Om det var just det samarbetet du menade, universiteten?

Per Lundin: Just det. Ville Inger kommentera?

Inger Gran:46 Ja, jag skulle gärna vilja kommentera det här. Var det inte så Kjell, att ni
redan på den tiden använde väldigt mycket av den kompetensen som fanns inom ramen
för medlemmarna i föreningen? Jag menar, ni satt ju på kunskapen själva och det var den
kunskapen som användes i att utbilda andra.

Kjell Hultman: Ja, just det.

Inger Gran: För att jag har ju hört historiskt berättat när ni arrangerade olika typer utav
konferenser att det var väldigt tuffa tag. Det var bara att ställa upp och hålla i de här ut-
bildningarna annars så visste man inte vad som skulle hända och sådär. Att ni verkligen
använde den kompetensen som fanns, och den var färskvara, eller hur? För ni provade er
fram. Såg att det fungerade, utbildade andra.

Kjell Hultman: Man skrev faktiskt en liten vers om mig i Affärsekonomi om att jag var
konferensarrangör då och hade ganska tuffa metoder för att se till att rätt föreläsare kom
dit och så vidare.

Esbjörn Hillberg: Jag kom ju från universitetet och läste numerisk analys och det ingick
datalära på den tiden. Och när man kom ut på företagen så ansågs man som en kuf, lik-
som när man kom från universitetet. Jag vet den här Lasse Karlsson nämndes på Göte-
borgs stad, han var med där från början. Han gick i en sådan vit rock då. Och jag var och
jobbade där ett tag. Han sade från början att: ”Jag accepterar inte dig som akademiker

46 Inger Gran f. 1950, föreningsdirektör för Stockholmskretsen i Dataföreningen i Sverige sedan 1999.
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men bara för att du har skägg så får du jobb, så får jag acceptera dig.” Det var mycket
konstig utbildning man hade, man höll på med ALWAC47 och sådana här saker. Man
lärde sig numerisk analys, det var ju mer lite systemutbildning på Handels då på den ti-
den.

Per Lundin: Tack ska du ha, Esbjörn. Nu Ingvar och sedan Rolf. Därefter Leif.

Ingvar Forsberg: Jag ska bara komplettera Kjell här. För min del så kom jag efter tiden
när jag var anställd på Volvo och där med i Västra kretsen, så började jag arbeta på Bo-
fors och sedan på Alfa Laval i Stockholm 1981. Och då kom jag in i Stockholmskretsens
styrelse. Den fungerade ju mycket som en programkommitté kan man säga, där det stöt-
tes och blöttes och Kjell var väldigt drivande då i att ha god framförhållning och hitta
attraktiva ämnen. De samarbeten vi hade som jag kan minnas, det var väl också tack vare
Kjell, det var väl Bankföreningen också civilekonomföreningen. Men för övrigt vet jag
inte några samarbeten vi egentligen hade. Utan de här programmen då, de värktes fram
inom styrelsen kan man säga.

Per Lundin: Ja, just det. Rolf har du samma bild?

Rolf Persson: Ja, jag tänkte på det här med utbildningen och så vidare. I Södra kretsen
så hade vi en väldigt framsynt styrelse på 70-talet. -71 så gav de oss ungdomar ett upp-
drag att vi skulle starta en studiegrupp för programtestning och det var folk från PLM48

och RASAB49 och SSA50 och Dataservice, Skånska Banken och så vidare. Det var då kra-
vet att vi skulle avrapportera i ett sådant här dokument51 [håller upp dokumentet] och
hålla en konferens om det. Och det här med programtestning det hade man ju kommit
på då, -70, jag började programmera 1960, att var och en gjorde efter sitt huvud. Så att nu
skulle vi försöka att liksom strukturera detta. Den andra sådan här studiegruppen vi bil-
dade i Södra kretsen det var -73. Då var vi väldigt moderna för då skulle vi göra en enkät
om TP-systemen, det vill säga teleprocessing. Hur långt hade det kommit och hur jobbar
man med dem? Här är massa frågor. Hur många nedgångar hade man per dag? Hur
många transaktioner max hade man per timme? Jag tror vi fick ihop en 45 svar. 48 svar
fick vi. Det sammanställde vi i den här rapporten [pekar på dokumentet som refereras
ovan], ni ser här efter konstens alla regler. Varje fråga blev då nedbruten och analyserad
och det här var ett sätt att vidareutveckla, alltså byta erfarenheter i gruppen också. I den
här andra rapporten så var det väl folk ifrån alla de bolagen i Skåne som vi hade runt
omkring oss, till exempel Sydkraft, Securitas, Eurock och Gullfiber och så vidare. Så vi
hade en jättespridning på engagemanget. Sedan i den Södra kretsen så utvecklade vi det
här programrådet på 70-talet som vi försökte ha framförhållningen minst halvårsvis.

När jag ändå är i farten här så ska jag bara nämna att i Södra kretsen så var vi väl de
som drev projekt här hade skaffat fler medlemmar 1983. Vi hade en medlemsvärvnings-
kampanj och här är ett kuvert [håller upp det] som står att vi hade 3 512 egna adresser
och så köpte vi 19 742 på PAR52 och så gick vi ut och skaffade medlemmar på det viset.

47 Under 1950-talet började företaget Logistics Research Incorporated under ledning av Axel Wenner-Gren
att bygga ALWAC-datorer. Dessa datorer slog aldrig igenom, IBM kom till exempel att bli mer vanliga.
Tord Jöran Hallberg IT-gryning: Svensk datahistoria från 1840- till 1960-talet (Lund, 2007), 199ff.
48 PLM, eg. Plåtmanufaktur
49 RASAB, eg. Rationell Administrativ Samverkan AB
50 SSA, eg. Svenska Sockerfabriks AB
51 En rapport om programtestning som trycktes upp i egen regi 1972. Telefonsamtal, Rolf Persson, 11/11
2008.
52 PAR, eg. Postens adressregister. Ursprungligen en egen enhet inom Posten men 1991 bolagiseras verk-
samheten.
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Och såhär såg den broschyren ut: ”Gå med i Dataföreningen” [visar broschyren]. Nästan
samma bild som vi hade 1961 om hur kretsarna fördelades. Så det stod stilla ganska länge
när det gäller kretsverksamheterna eller den geografiska fördelningen. Men de här två
rapporterna [de två tidigare nämnda rapporterna] de är liksom lite klenoder eftersom det
är ett konkret exempel på hur den framsynta styrelsen satte oss i arbete som var lite yngre
på den tiden.

Per Lundin: Tack ska du ha, Rolf. Leif ville komma in här också.

Leif Jonas: Ja, jag tänkte mera på kanske forskningen då. Det var ju så att på den tiden
fanns det någonting som hette STU, Styrelsen för Teknisk Utveckling.53 De gav forsk-
ningspengar till olika forskningsprojekt. Och här ville man då ha med RDF i sin styr-
grupp som beslöt om de olika projekt som man skulle satsa på inom IT-området. Så att
här fick så att säga näringslivet möjlighet att åtminstone ge sina synpunkter på de forsk-
ningsprojekt som STU ämnade stödja.

Per Lundin: Och det var ganska tidigt? STU bildades -68.

Leif Jonas: Ja, det är möjligt, men det här var i slutet på 70-talet, i början på 80-talet.

Per Lundin: Vi hade Stig som ville komma in.

Stig Holmberg: Jag skulle vilja tala om det här med samarbete. Nordisk Dataunion som
har nämnts här tidigare. Det blev så att den som var vd och ordförande i Riksdataför-
bundet ingick automatiskt i Nordisk Dataunion. Det visade sig att bara i Sverige hade
man ett förbund, det var ju dataföreningar de andra representerade från de andra länder-
na. Och det var alltid väldigt lite folk när det var möten på Island, av någon underlig an-
ledning.

Per Lundin: Det kan man kanske fundera på hur det kunde vara så.

Stig Holmberg: Just det. Nordisk Dataunion det var de som ordnade NordDATA-
konferenserna, det gick runt i varje land.

Per Lundin: Just det. Ska vi släppa in Gert.

Gert Persson: Ja. En synpunkt just nu gäller någonting helt annat. Det gäller utbildning-
en rent allmänt. När jag läste på Tekniska högskolan så gällde ämnena auto-teleteknik
och det gällde naturligtvis ekonomi och lite annat, andra tekniska ämnen också. Men se-
nare så upptäckte jag att det var egentligen ingen som fick lära sig någonting på den nor-
mala utbildningen, utan alla fick gå kurser på olika sätt. Det fick bland annat till följd att
1988 så blev jag styrelseordförande i SISU54 och där var jag styrelseordförande i sex år,
1988 till 1994.

Per Lundin: Vad stod SISU för?

53 Styrelsen för teknisk utveckling (STU), statlig myndighet som 1968 ersatte Tekniska forskningsrådet.
STU hade till uppgift att samordna det statliga stödet till teknisk och industriell forskning och utveckling.
STU gick 1991 upp i NUTEK. Delar av NUTEK:s verksamhet fördes 2001 över till den nybildade myn-
digheten Vinnova.
54 SISU, eg. Svenska institutet för systemutveckling. Forskningsinstitut med syfte att bedriva forskning om
utveckling av informationssystem som grundades 1984 och lades ner 1999.
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Gert Persson: Det står för Svenska Institutet för Systemutveckling. De hade verkligen
en inriktning mot utbildning i Tekniska högskolan. Fortfarande så upptäckte vi då i slutet
på 1994, att folk hade fått felaktig utbildning i de tekniska läroverken. Eller till och med
de tekniska universiteten, om vi kallar dem för det, Tekniska högskolan i första hand. Det
var ytterligt få som anställdes med den examen som grund, man anställdes med någon-
ting annat och så kanske de hade en sådan här examen också. Själv anställde jag femtiota-
let människor, ingen utav dem hade den utbildningen. Men alla hade en högre utbildning.
Och de kunde egentligen mycket mer än vad de kunde när de kom från universitetet fak-
tiskt, därför att det var så väldigt smalt inriktat och de var inte det minsta intresserade
utav verkligheten som sedan kom att träffa dem. Jag var ordförande i utbildningsstiftel-
sen Futurum55 under några år, likadant. Därför att där drabbades vi verkligen utav bristen
på kunskap så att utbildningsstiftelsen Futurum skulle liksom fungera för att försöka
komplettera verksamheten.

Per Lundin: När var det den här stiftelsen fanns?

Gert Persson: Ja, jag var styrelseordförande i alla fall i den stiftelsen mellan 1993 och
1994. Jag var också styrelseordförande i något som hette SSI-skolan56 av precis samma
skäl, att de skulle komplettera den utbildning som man inte fick på universitetet och det
dröjde många år innan universiteten kom fram. Bara något sådant larvigt som när jag gick
på Teknis57 så fick jag lära mig något ämne som hette auto-teleteknik. Det fanns då men
det finns inte nu, jag tror aldrig det har funnits mer. Det var något tillfälligt därför att det
var så oerhört smalt, så man var väldigt smalt inriktad. Man bör ha bredd istället. Det
viktigaste är att man har en bredd i kunskapsområdet. Och detta ledde bland annat till att
jag blev inblandad i en väldig massa styrelser som hade med utbildning att göra. Själv fick
jag så småningom jobb med DSV, alltså data- och systemvetenskapen,58 för att utbilda
människor på, vad heter den, fyraåriga magisterexamen heter den. Där var jag lärare i ett
antal år och det visade sig att de faktiskt inte kunde särskilt mycket ifrån det de hade när
de kom och skulle göra sin magisterexamen. Utan jag fick tyvärr gå ut och tala om för
dem: ”Verkligheten ser ut på ett helt annorlunda sätt än vad ni har lärt er att den ska upp-
fylla”. Så att de åren som jag var medlem i DSV, Datasystemvetenskap alltså, de lärde
mig egentligen mycket mer. Men samtidigt så fick jag börja om från början med de nya
studenterna. De kunde verkligen ingenting praktiskt så man fick tala om: ”Såhär ser verk-
ligheten ut, vilken del utav verkligheten ni än kommer att jobba med i framtiden?” Som-
liga sa där, och vi andra sade där, och andra sade där. Men ingen hade liksom läst på det
området som de sedan skulle arbeta med. Det var ytterligt få som kunde detta. Så jag blev
väldigt besviken helt enkelt av den tiden som jag jobbade som lärare på tekniska universi-
tetet, om vi kallar det för det.

Per Lundin: Det här är någonting som har framkommit i många intervjuer och semina-
rier i det här projektet, just att utbildningen ofta har genomförts antingen av leverantörer
eller av föreningar av något slag. Det hände inte så mycket vid högskolorna och universi-
teten på det området, i alla fall inte tidigt. En sak som har kommit upp, och som många

55 ”Stiftelsen Futurum bildades i augusti 1988 och SSI-skolan ingick i Futurum. Initiativtagare var Agneta
Qwerin (fd 1940 avliden 2006). Samverkan utvecklades mellan SSI, AB Electrolux, LM Ericsson Data
Service, Post-verket, Sparbanken/SPADAB, Televerket ADB-service och Högskolan Karlskro-
na/Ronneby. I samarbetet ingick även Stiftelsen Ronneby Soft Center, Apoteksbolaget och Dataförening-
en i Sverige. (…) ’projektet’ drevs senare till ca. 1993 och avvecklades slutligen 1994/95 under ledning av
Gert Persson.” Brev, Gert Persson, 28/10 2008.
56 SSI-skolan ingick i Stiftelsen Futurums verksamhet, se fotnot ovan.
57 Teknis, eg. Kungl. Tekniska högskolan (KTH).
58 Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet/KTH.
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verkar ha uppskattat, det var någonting som kallades för den ettåriga ADB-utbildningen i
slutet på 60-talet, åtminstone var det så när vi hade ett seminarium om administrativ sy-
stemutveckling. Är det någonting som ni har stött på? Nu kanske det här glider lite ifrån
föreningsverksamheten, men kanske fanns det något samarbete där, eller?

Gert Persson: Jo, jag stötte på det för ett antal människor som hade sökt jobb hos mig
hade gått den där utbildningen och det var 25 stycken. Jag kunde inte komma underfund
vad de egentligen hade lärt sig så jag anställde alla de här 25 för att se vad de egentligen
kunde. Resultatet blev att ett tiotal av dem blev avvecklade ganska snart för att de hade
inte lärt sig någonting. De hade gått igenom en ettårig utbildning, men särskilt mycket
kunde de inte efter det året.

Per Lundin: Jonas.

Leif Jonas: Ja, jag kommer ihåg att vi hade en diskussion inom RDF just om den här
ettåriga grundutbildningen och att det var förslag på att den skulle läggas ner men att vi
protesterade högljutt emot det. Det kanske kan ha bidragit till att de fortsatte med den
åtminstone en tid till.

Per Lundin: Vi ska släppa in Johannes.

Johannes Norrby: Ja, kommer vi in på den här frågan om den ettåriga ADB-
utbildningen så har jag liksom ingen direktinformation omkring den, men jag har faktiskt,
hade, för att uttrycka det korrekt, en rätt bra andrahandsinformation omkring det. För
min hustru jobbade i den där verksamheten och var lärare och så småningom rektor på
Skytteholmsskolan ute i Solna. Det här var en bred verksamhet, producerade väldigt
många elever. Jag tror det gjorde en enormt stor nytta, för det här var en praktiskt inrik-
tad utbildning. Nu finns det kvar någonting som heter ADB-lärarnas förening. Så om ni
inte haft kontakt med dem tidigare i det här projektet, de lever fortfarande och är verk-
samma. Det går ju att ta kontakt med dem så går det säkert att få hela historiken omkring
den här ettåriga ADB-utbildning inklusive hur många som utbildades respektive år, och
allting annat. Det har inte försvunnit ännu.

Per Lundin: Nej, vad bra. Tack ska du ha. Göran.

Göran Ledell: Ja, det här är ju en evigt diskuterad fråga i föreningarna och har alltid varit
det. Har alltid varit en diskussion om vad skolans uppgift är det att producera yrkesverk-
samma eller att producera människor som har en viss bakgrund? Man driver det där till
sin spets. Och diskuterar man med högskolan så kommer man fram till att man ska inte
producera någon som är yrkesverksam. Det är alltså tveksamt om läkarutbildningen ska
var en universitetsutbildning för att man utbildas till ett yrke, det är att driva den till sin
spets. Bakom det här kommer föreningsverksamheten utbildning. Ibland kallar vi det för
utbildning och Stockholmskretsen hade ett antal rätt långa utbildningar, bland annat pro-
jektledarutbildningar och systemutbildningar, som ju verkligen var långsiktiga. Ofta en
vecka eller liknande på internat. Men sedan var det konferensverksamhet och det kan
man diskutera om det är utbildning eller inte. Det är ett erfarenhetsutbyte där förhopp-
ningsvis man meddelar både goda och dåliga erfarenheter. Och för det fanns det en
marknad, en ordentlig marknad under framförallt 70-talet och 80-talet, en marknad som
sakta har försvunnit och det kan man också se om man tittar på konferensmarknaden
därför att merparten av de som finns i branschen idag inte har tid och lust att vänta på att
det blir en konferens. De letar på nätet istället och kan mycket mer. Så konferens är nå-
gonting annat idag, åtminstone har vi fått upptäcka det i Sundsvall där vi fortfarande hål-
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ler på med konferensverksamhet av den gamla skaran. Men en del utav det här har också
varit att vi på föreningssidan har varit dåliga på att kommunicera med universiteten, att
hitta samarbetsformer med universiteten. Om det har varit föreningarna eller näringslivet
som varit sämst kan alltid diskuterats, både parter har försökt att spela på sin egen plan-
halva och aldrig möts i mitten. SSI i Sundsvall har under många år försökt det här, ibland
med stor framgång, ibland med jättedålig framgång. Exempel är att så att säga hitta en
möjlighet att umgås med studenterna, att bjuda in dem i nätverksträffarna, att hjälpa till
med examensarbete men också att ingå i de olika typer av referensgrupper som finns i det
här sammanhanget. Här är det ingen tvekan om att man på det lokala planet, tror jag, har
haft stor betydelse. På det nationella planet blir ju frågan en helt annan och där har Riks-
dataförbundet varit viktig att föra fram branschens bitar. Men här finns en skillnad i syn-
sätt, ska det vara praktiskt utbildade människor eller ska det vara människor som har en
viss bakgrund och sedan lär sig? Och det här ställer till lite trassel när vi ska diskutera
samarbetsformer, säger en som har kritiserat högskolorna väldigt mycket förr, men möj-
ligtvis blivit mera glömsk med åren. Eller visare, jag vet inte riktigt.

Per Lundin: Tack ska du ha. Kjell.

Kjell Hultman: Ja, jag tycker faktiskt att det är IT-universitetet eller universitetens IT-
organisationer i övrigt som ska ta initiativ i viss mån därför att, jag har besökt Stanford
University åtskilliga gånger och de har rätt ofta presentationer av nya företag som inno-
verar någonting. Mindre företag. De ställer sig upp på scenen, får en kvart eller tjugo
minuter, mycket väl förberedda. Det sker på universitetet och så finns det en sakkunnig
panel som ställer frågor och som fyller på det på det sättet med en värderande intressant
information. Och där är det universitetet som tar dem, Stanford University, som tar initi-
ativen, ren idé kanske som man skulle utveckla. Nybildade företag på IT-området får en
chans att visa upp sig, studenter kan bli intresserade av just den nischen de jobbar inom
företaget.

Per Lundin: Jag tror att Kurt vill komma in här.

Kurt Gladh:59 Det här med utbildning, har drivit föreningarna hela tiden, det är egentli-
gen utbildningsbehovet som har legat bakom alla föreningar. Och då har vi, till exempel
Dataföreningen, Riksdataförbundet, ställt upp med utomordentliga stora tjusiga konfe-
renser där man gick på enskilda bitar och ämnesområden som stämde. Tittar man på SSI
som jag blev väldigt förtjust i, jag minns fortfarande, jag fick en enkät från SSI där man
ville ha reda på vilka behov man hade för utbildning. Jag tror jag skrev två sidor och
skickade in till SSI hur jag tyckte man skulle göra. Som straff blev jag invald i styrelsen
för SSI. Men i SSI tycker jag att där fanns det alltid en känsla, en vilja, men att man inte
riktigt kunde. Man hade inte resurser, hade inte pengar. Tittar man på den utbildning som
man kunde få på universitet och högskolor, det var inte värt namnet. Näringslivet låg
längre fram än högskolorna och det är bara naturligt i en sådan explosiv bransch som det
här har varit när näringslivet alltid har legat först. Men i efterhand, tycker jag alltså att
föreningarna har gjort ett bra jobb och förändrats i takt med utbildningsbehovet.

Per Lundin: Tack ska du ha, Kurt. Vi börjar närma oss kaffepaus, är det någon som vill
kommentera det här eller bara understryka?

59 Kurt Gladh f. 1936, har bl.a. arbetat på Atlas Copco 1970–1984 och Electrolux 1984–1993. Har varit
delaktig i SSI och 1995 blev Gladh föreningssdirektör för Dataföreningen i Sverige. Under 1990-talet eta-
blerade Gladh ECDL/datakörkortet.
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Gert Persson: Jag håller med helt och hållet med vad du säger här men vi har ju alltid
haft ett väldigt problem med att utbildningen har alltid legat efter behoven. Vad verklig-
heten kräver för kunskaper kommer inte högskolorna utbilda folk i, så att säga. Så har det
alltid varit, och kommer alltid att vara.

Per Lundin: Så, klockan närmar sig tre, den är nästan prick tre. Kjell.

Kjell Hultman: Ja, herr ordförande, jag kan tyvärr inte medverka efter kaffet och därför
så skulle jag vilja sluta med ett roande inslag, en roande erfarenhet från mitt arbete inom
Dataföreningen. Det var ju så att på 60-talet så var Axel Klintsell, en imponerande man,
ordförande i Dataföreningens centralstyrelse. Han hade många goda sidor men han hade
en dålig sida, han rökte stora cigarrer, och det var inte Havanna. Cigarrerna spred om-
kring sig en ganska giftig rök, faktiskt. Den förste som insåg värdet av en sådan sak möj-
ligen, var Stig Schenning på ASEA. Han sade: ”När vi har de här sittningarna i styrelse-
rummen med en motpart, typ leverantörerna, då ska Axel omedelbart tända en av sina
cigarrer och så får vi se hur det utvecklar sig.” Och det gjorde han, och den här blå röken
den hade nog en viss nytta med sig, vi var tränade så vi var ju immuna, men det var inte
motparten. Och det var ett visst hostande och en viss medverkan som mjukade upp det
hela, själv använde jag mig av det två gånger i USA. Det var så att vi startade resor till
USA. Ett bra sätt att träffas ett par veckor utomlands inom sitt yrkesområde och få ett
utbyte, man tvingades att träffa varandra varje dag egentligen och så bjöd man varandra
på middag någon gång och så fick man ett utbyte. Men vi var i USA och de första resor-
na där på 60-talet, de skedde via buss, Greyhound. Jag satt alltid längst fram ihop med
Klintsell. Och ibland behövde jag träffa Klintsell och någon mer och då sade jag till Axel
Klintsell: ”Du vi går längst bak i bussen och så tänder du en cigarr så att vi kan få lite
plats.” Han gjorde detta och vi satt där ett par minuter och det blev omedelbart plats, vi
kunde samla våra medverkande i sammanträdet.

Per Lundin: Då så tackar vi dig, Kjell Hultman, för att du har varit med här under den
första delen. Tack ska du ha. Och så blir det kaffe fram till kvart över tre och så samlas vi
här igen.

–Kaffepaus–

Per Lundin: Vi har fått oss lite stärkande kaffe och lite kalorier också på köpet, så nu
kanske vi kan härda ut en timme till. Vi försöker hålla på fram till ungefär tjugo i fem,
sedan ska några personer gå. Jag tycker det har varit en spännande första sittning här, och
det har kommit fram en hel del intressanta saker och ni är välkomna att komplettera och
fylla i luckor om ni tycker att sådana finns. Annars så tänkte jag att vi nu kan komma in
på 80-talet. Vi har varit och nosat på vad som hände under 80-talet med de här förening-
arna och vad som föregick sammanslagningen, hur den gick till och vad som hände sedan
efter sammanslagningen, när det blev Dataföreningen i Sverige. Där kanske Kurt har
någonting att säga. Det var en sak som jag kom att tänka på här från den avslutande dis-
kussionen i förra sittningen. Det verkar vara att, vad ska vi säga, akademien och prakti-
kerna på något sätt gick två helt skilda vägar. Och man ser ju inte så många akademiker
egentligen i föreningarna här. Vad hade de för syn egentligen på föreningar? Varför fanns
inte de med? De var ju med i början, verkar det som, i SSI. Men sedan? Jag är lite nyfiken
där och ni kanske kan ge något svar. Göran.

Göran Ledell: Ja, det där varierade ju lite grann, inom SSI hade vi med akademiker på
olika sätt. Kanske det allra bästa exemplet på hur ett sådant samarbete kunde se ut det var
den SIG:en som jag var med och bildade i början på 80-talet som hette SIG Security som
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sysslade med säkerhetsfrågorna. Som senare blev den organisation som startade en SIG
inom IFIP när det gällde säkerhetsfrågor och var oerhört drivande i väldigt många utav
de här frågorna och instiftade stipendier kopplat mot universitetet. Louise Yngström som
blev den ledande profeten i de här sammanhangen var under många år med, liksom fors-
kare i Linköping. Så det här berodde lite grann på individerna. I Sundsvall kan jag väl
konstatera att där har vi inte riktigt levt som ni har gjort på det centrala planet, för där
har vi fortfarande två organisationer egentligen. Vi har en dataförening som sysslar med
erfarenhetsutbyte och vi har en annan förening konstruerad på ett lite annorlunda sätt
som sysslar med den konferensverksamhet som vi har där uppe och som heter Sundsvall
42,60 som är en stor datakonferens. Den för närvarande enda levande stora datakonferen-
sen. Och Sundsvall 42 har tagit på sig rollen att ha samarbete med Mittuniversitet och det
är ett mycket nära samarbete. Och försöker på olika sätt bjuda in, vara med och påverka
och utveckla. Men det är den filosofi som SSI hade, som Sundsvall 42 har som jag tror är
det enda fungerande. Det här hänger på människorna på universitetet, vill de vara med så
går det bra. Vi gör precis som Kjell beskrev tidigare, försöker bjuda in studenter till kon-
ferenser. Nu kan konferensen då ligga hundra meter från universitetet och det är ibland
alldeles för långt för en student att gå. Så även om det är gratis så kanske man inte kom-
mer om man inte är riktigt intresserad. Därför att det är inte just då man är så intresserad
av det professionella. Det ser lite grann olika ut.

Louise Yngström finns i Stockholm. Jag kommer bara inte ihåg, och det är ålders-
symptom, vad gossen heter som fanns med i Linköping och som startade det stora IT
säkerhetsföretaget i Linköping. Kommer Kurt möjligtvis ihåg det? Nej, det är en han.
Viiveke Fååk61 var mycket aktiv i SIG Security.

Per Lundin: Robert Forchheimer?62

Göran Ledell: Nej. Det är möjligt om ett par tre veckor att jag kommer på honom, då
har accessen fungerat och då lovar jag att tala om vad det var för ett företag. Eller det kan
hända redan ikväll eller idag [skratt]. Men det här är en individfråga och beroende på när
man kommer in i det hela. Jag kan nämna ett annat sådant där exempel bara för att för-
länga det två sekunder till. Dataföreningens Sundsvallskrets bjöd in ett par studenter att
bli medlemmar i styrelsen. De blev med där, rapporterade, skrev, en av dem utvecklade
ett eget företag den vägen. Blev ordförande i Företagarnas Regionsområde et cetera och
är fortfarande kvar i det här samspelet. Individen på nytt, det är det det rör sig om. Det
går inte att institutionalisera det hela på något sätt.

Per Lundin: Tänkvärt. Vi ska släppa in Rolf.

Rolf Persson: Jo, jag tänkte i det här sammanhanget med Datakraftperioderna, så stod ju
vi för konferenserna, men vi hade samarbete med Svenska Civilekonomföreningen. Och
de stod väl för lite mer akademiska i viss mån. Men när det gäller akademiska sidan så
kom jag nu att tänka på, vi i styrelsen i Södra kretsen försökte få dialog med Lunds uni-

60 ”Sundsvall 42 är en ideell förening bildad 1987 och består av juridiska personer – företag och myndighe-
ter. Huvudverksamhet är att genomföra en datakonferens i oktober varje år. Överskottet används för att
stödja Mittuniversitetet och stimulera IT-utvecklingen i regionen.” Brev, Göran Ledell, 3/11 2008.
61 Viiveke Fååk, f. 1948. Profesor vid Linköpings universitet (LiU)/ Linköpings tekniska högskola (LiTH)
och hennes ämnesområden är datasäkerhet och kryptologi. Fååk är en av grundarna till företaget Sectra.
62 Robert Forchheimer, f. 1948, civ.ing. KTH 1972 och tekn.dr LiTH 1979. Sedan 1985 är Forchheimer
lektor och forskare i bildkodning vid Linköpings universitet och sedermera professor. Forchheimer har
därtill gästforskat vid ett antal olika universitet och varit delaktig i grundandet av ett flertal företag, där-
ibland SECTRA AB och IVP AB.
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versitet och systemutvecklarlinjen där. Vid något tillfälle hade vi ett möte en kväll och så
sitter vi och spekulerar och pratar och så säger någon till prefekten: ”Vad är det som be-
stämmer vilka ämnen eller linjer ni ska satsa på, exempelvis programmerarspråk? ”Ja, vi
läser ju Sydsvenskan och ser vilka annonser, vilka jobb som är lediga och vad de kräver
för att få de jobben”, sade han. Utifrån det så gjorde de kursplanerna.

Per Lundin: Esbjörn.

Esbjörn Hillberg: Dataföreningen hade väl i viss mån på 70-talet i Göteborg rätt myck-
et med Chalmers att göra, en som var med i styrelsen i Dataföreningens västra krets var
Mats-Åke Hugoson. Han var ju också t.f. professor på Chalmers och att där hade man
gjort vissa saker. Men det är som du säger, det beror på individerna.

Göran Ledell: Janis var med i SSI.

Esbjörn Hillberg: Ja.

Per Lundin: Janis Bubenko?

Göran Ledell: Bland annat.

Esbjörn Hillberg: Det blev nästan forskningsgrejor av mycket för det gav mer ”insight”
på något sätt, kan man liksom säga. Man tyckte det var roligare, istället för att gå på gamla
stofiler som jobbar.

Per Lundin: Om vi kommer in på 80-talet expanderar de här föreningarna ganska kraf-
tigt. Sedan så småningom går man ihop. Finns det något samband där emellan? Det var
någon som sade, jag tror det var Leif och även Kjell, att bildandet av Riksdataförbundet
var som ett första försök att få ihop de här tre föreningarna till en. Är det någon som kan
redogöra för turerna som föregick sammanslagningen 1990 när beslutet togs -89?

Göran Ledell: Stickan var inte med, jag är nog mer skuld än Stickan den här gången, fast
egentligen sitter skurkarna där och där [pekar på Kurt Gladh och Gert Persson].

Per Lundin: Kan du börja, Göran.

Göran Ledell: Tja, skurk och skurk. Det är alldeles riktigt som du säger, de två förening-
arna expanderade på lite olika sätt. Man utvecklades olika, jag upplevde att Södra och
Västra kretsen utvecklades på sitt sätt, Stockholmskretsen på sitt sätt. Blev en större
kommersiell spelare i de här sammanhangen. SSI expanderade också, gjorde försök på
olika sätt med kretsar och med SIG:ar. Det som sedan egentligen utlöste det hela för att
vara väldigt rå, var en ekonomisk kris inom Riksdataförbundet. Ingen av oss var väl med
så jag vet inte riktigt hur den kom till. Men den var stor, den var allvarlig, den var omfat-
tande. En konkurs var väldigt nära förestående, det krävdes ordentliga insatser från när-
ingslivet för att få ihop det och då inträffade det som nästan alltid inträffar i krissituatio-
ner. De som ska vara med och sponsra, säger att: ”Okej, vi tycker det här är viktigt men
vi orkar inte med tre organisationer som vi ska sponsra vid tre olika tillfällen, nu får det
banne mig vara nog.” Resultatet blev en fusion. Detaljerna i den kan möjligtvis Gert och
Kurt, om det finns någon anledning att gräva i eländet. Men bakgrunden är nog den,
skulle jag vilja säga. Sponsorerna krävde en fusion för att vara villiga att reda upp den
situation som uppkommit, delvis beroende på lite för snabb expansion. Och det var inte
RDF som var problembarnet. Eller?
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Gert Persson: Ja, som jag också uppfattade det faktiskt, så var det Riksdataförbundet
som hade startat problemen, om jag säger så. Dessutom, de som skulle så att säga tillhan-
dahålla medlemmar, det vill säga företagen som skulle betala löner och sådant där för att
de som jobbade på företagen skulle kunna vara med i föreningarna. Då gällde det att det
inte skulle vara för många föreningar för att företagen ville inte betala avgifter eller betala
ökade löner så att det räckte till olika avgifter. Så att det var nog rätt mycket den före-
tagsmässiga verksamheten som i grunden styrde det här, även om det formellt inte var
med och styrde. Verkligheten var nog sådan. Och det var Dataföreningen, det var SSI
och det var Riksdataförbundet och ingen som betalade löner kunde förstå varför ska det
vara tre stycken och det var precis vad de sade. Därför blev det bara en så småningom.

Per Lundin: Så det var det verkliga skälet.

Gert Persson: Ja.

Per Lundin: Vill Kurt kommentera här?

Kurt Gladh: Ja, lite kan jag väl kommentera. Om man ska säga något om pengarna först.
Alla föreningarna lever på medlemsavgifter och dessutom konferenser och det är ett våg-
spel med konferenser, går de inte bra då står man där med ett minus. Och medlemsavgif-
terna de är som de är, de fungerar ju väldigt bra i goda tider för då kan företagen betala
medlemsavgifterna för medlemmarna, när det blir svårare tider så slutar man att betala
medlemsavgifter. Då sjunker medlemsantalet så här [illustrerar nedåtgång med händerna].
Det som skedde i det här läget när det blev sammanslagning, det var det att Riksdataför-
bundet låg dåligt till ekonomiskt, det var konkursen som var nära. Det är riktigt att det
behövdes stöd. Det var Volvo som gick in och stöttade med en redig slant. Gert och jag
har varit med i det här och Agneta Qwerin från SSI, och IT-chefen då på Volvo, Karl-
Henrik Hübinette. Så att vi jobbade tillsammans och än idag kan man väl säga att vi är
väldigt tacksamma för det stöd vi fick ifrån dem. När det kniper så ställer näringslivet
upp.

Per Lundin: Varför gick just Volvo in? Fanns det någon …?

Kurt Gladh: Det var helt enkelt för att Hübinette jobbade där.

Per Lundin: Alltså, det var personen?

Kurt Gladh: Det var personligt, som jag uppfattade det.

Leif Jonas: Han var väl med i RDF:s styrelse, var han inte det?

Göran Ledell: Han var ordförande.

Leif Jonas: Han var ordförande, ja.

Kurt Gladh: Och vi pratade inte så mycket om det här. Det här är inget som har stått på
löpsedlarna. Utan det här var ett handtag när Riksdataförbundet eller när dataföreningar-
na behövdes och det tyckte jag var så bra. Det var väl egentligen min första kontakt med,
ska vi säga, den nya föreningen. Jag hade verkat inom SSI innan. Jag tror att jag var med-
lem i Riksdataförbundet, herre gud, det var ju bara för företag.

Gert Persson: Jag kan lägga till att SSI också hade vissa ekonomiska problem och jag
kommer till insikt om det därför att jag blev vald till styrelseordförande och tillförordnad
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vd i SSI-skolan Aktiebolag. Där fick jag verkligen se det inifrån, alltså att det fanns pro-
blem där inom SSI också. Jag tror inte det skulle finnas egentligen någon grund för vare
sig SSI eller Riksdataförbundet att fortsätta på ungefär samma sätt som de hade fortsatt
därför att precis som du sade, företagen ville inte betala allt för många medlemsavgifter,
det var väldigt viktigt.

Kurt Gladh: Det var alltså en förening som låg riktigt risigt till, en förening med svag
ekonomi. Sedan fanns då Svenska Dataföreningen som hade det betydligt bättre tack
vare konferensintäkter. Där ser man då skillnaden, en lyckades att generera intäkter som
kunde klara administrationen. Och det där är svårt, det belyser lite grann hur besvärligt
det är med ideella föreningar.

Per Lundin: Men vad fick Svenska Dataföreningen att gå med på det här om de var de
enda som inte hade blivit utsatta för någon ekonomisk kris?

Göran Ledell: Delägare i RDF.

Gert Persson: Riksdataförbundet bildade också upp 80 procent av Servi-Data till exem-
pel. Det försvann kring det här. De [Servi-Data] lämnade sina pengar till Riksdataförbun-
det och de försvann så småningom, och det innebar också svårigheter för Riksdataför-
bundet.

Per Lundin: Stig.

Stig Holmberg: Ja, problem med ekonomin i Riksdataförbundet just för att många drog
sig ur som var medlemmar eller deltagare i Servi-Data, de drog tillbaka sina pengar. Man
fick övertala dem att gå in igen, så blev det till slut. De tyckte att det inte hände så mycket
där, de fick inte de där rapporterna. Man sa att man skulle skicka ut dem till alla deltagare
eller aktieägare i Servi-Data och så körde vi en massa seminarier och konferenser kring
det också.63

Per Lundin: Inger.

Inger Gran: En fråga, var det så att det blev konkurrens då mellan Svenska Dataföre-
ningen och Riksdataförbundet, SSI? Om det var andra som började kliva in på konfe-
rensarenan eller? Det var inte så?

Stig Holmberg: Nej, för Riksdataförbundet var ingen enskild förening utan det var ju
Dataföreningen och SSI som ingick i styrelsen, deras representanter. I Riksdataförbundet
betalade man ingen ytterligare medlemsavgift, utan då betalade man bara till Dataföre-
ningen eller SSI.

Kurt Gladh: Jag har mer en fråga. Om inte jag minns alldeles fel så var det så att Servi-
Data tillhandahöll en tjänst till företagen som var hårdvarubaserad. Jag vet inte om det
var någon försäkring eller något. Men hur som helst, det hade att göra med hårdvara och
jag har för mig att alla deras abonnenter på den här tjänsten de lämnade och klev av så
det var egentligen Servi-Data som flöt ihop med deras affärsverksamhet, försvann. Det är
bara en minnesbild jag har.

63 Stig Holmberg berättar att hans uppgift var att locka tillbaka de företag som dragit tillbaka sina satsningar
i Servi-Data AB. Detta genomfördes genom att RDF gjorde satsningar i form av konferenser, rundabords-
diskussioner kring aktuella ämnen och rapportsammanställningar från detta till aktieägarna och medlem-
marna. E-post, Stig Holmberg, 2/11 2008.
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Per Lundin: Rolf kanske kan svara.

Rolf Persson: I det är sammanhanget, det kan ni säkert bättre än jag. Det fanns ju ett
förlag också på Dataföreningen, jag satt i centralstyrelsen då ihop med Arne Lundqvist
och sedan Janne Freese. Och i sluttampen där under något år så lade man ner det förla-
get, och så köpte man väl in sig hos Studentlitteratur i Lund så skötte de distributionen.
Men innan fanns ju eget folk i Stockholm på det här med lagerhantering och distribution
och alltihopa, det har ju haft ett samband med det här Servi-Data för det var väl ett dot-
terbolag till Servi-Data?

Per Lundin: Studentlitteratur?

Rolf Persson: Ja, som sedan i slutändan fick ta över det, men innan dess så var det ju här
uppe [i Stockholm].

Göran Ledell: Servi-Data började med Studentlitteratur vad jag kan minnas.64

Leif Jonas: Ja, RDF, Servi-Data, samarbetade med studentlitteratur.

Göran Ledell: Det var samarbete, sedan bildade man förlagsverksamheten vid något
tillfälle, jag tror det var på slutet av 80-talet om jag kommer ihåg rätt. Det är alldeles rik-
tigt som sägs här, det gick dåligt. Det var ett utav skälen till det hela, så att säga. Däremot
i fråga om konferensverksamheten så kan man nog ganska lugnt säga att de tre förening-
arna, om vi använder det uttrycket, hade nog ganska tydliga nischer. Förekom det någon
gång konkurrens så var det väl kanske mellan SSI och Stockholmskretsen, men SSI var så
mycket mindre så det var en nischad konferens med väsentligt lägre budget. Så att konfe-
rensverksamheten, alltså man störde inte varandra, det skulle jag inte vilja påstå. Datafö-
reningens Stockholmskrets var helt enkelt för bra, det är bara att erkänna det. Ledd utav
Bengt Cedergren som operativ chef på den tiden, men med Kjell som motor, idégivare.
Kjell var fenomenal, det är bara att buga.

Per Lundin: Rolf.

Rolf Persson: Nej, det är bara en återkoppling till SUR för att jag träffade ju Stig då i ett
tidigt skede precis när SUR bildades och jag blev medlem med en gång nästan. Och se-
dan blev jag utnämnd till någon slags skånsk kontaktman till SUR, så samtidigt som jag
var aktiv i Dataföreningen så stod jag med i era handlingar som gick ut i landet. Det är
bara en parentes, man kan vara med i mer än en förening. Men du frågar lite om att när
föreningarna växte till sig. Jag visade nyss den här värvningskampanjen och jag tror att
när jag satt i huvudstyrelsen då i slutet på 80-talet i början på -90 så var vi väl en 13 000
medlemmar och -83 så hade vi som jag såg på kuvertet 3 500 egna adresser. Så det gjor-
des ett kliv där och sedan har det väl ökat på 90-talets senare hälft i och med att vi har
det här avtalet med Computer Sweden.65 Där är en annan historia att Sigge Jönsson och jag
fick i uppdrag av huvudstyrelsen att försöka få en sida i någon datatidning och Sigge och
jag åkte till Datavärlden,66 den ljusblåa tidningen som ni kanske kommer ihåg. Och vi fick
faktiskt en halvsida där i varje nummer och jag gjorde en resa för Dataföreningen till

64 Dataföreningen i Sverige skapade sedan ett eget förlag som skötte den egna distributionen, men förlaget
kom senare att läggas ner. Därefter blev Studentlitteratur ansvarig för distributionen. Brev, Göran Ledell,
3/11 2008.
65 Computer Sweden är en tidskrift som bevakar datorområdet och har getts ut sedan 1983 och som idag till
IDG-koncernen.
66 Datavärlden var en tidskrift som bevakade datorområdet och som gavs ut 1983–1997.
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Frankrike, jag tror det var till Paris, Montpellier och Cannes, deras forskningslabb där.
Och det blev ett reportage i Datavärlden.

Per Lundin: Förlåt, när var det du åkte dit? Kommer du ihåg det?

Rolf Persson: Ja, det kanske jag kan hitta här [bläddrar i medhavda papper]. Vi kanske
åkte, det kan ha varit -88, -89 någonting. Vi gjorde ju inte bara långa resor som Kjell be-
rättade innan, utan åtminstone så gjorde vi kortare resor en utresa på onsdag och hem på
söndag och då kunde man åka till Paris och gå på IBM och på torsdagen flög man till
Montpellier och tittade på tillverkning av stordatorer 3090 och sedan åkte man till La
Gaude där de hade sitt forskningslabb. Och så var det fest i Monte Carlo på lördagskväl-
len, så var alla glada och nöjda.

Per Lundin: Det var bara IBM-stationer på den resan?

Rolf Persson: IBM-besök. Ja, det var en ren IBM-resa. Vi gjorde flera sådana, till Barce-
lona för att studera hur IBM byggde upp sin resultatgivning till Olympiaden. Alltså året
innan Olympiaden och det var rätt intressant.

Per Lundin: Göran och sedan Leif.

Göran Ledell: Ja, det gläder mig att Dataföreningen tog så stort intryck av SSI att de
vände sig till den blå tidningen. Eftersom vi pratar om historia nu, det var nämligen så att
SSI hade precis som Kurt sade ont om resurser. Vi hade inte råd att skicka ut alltför my-
cket information och vi funderade väldigt mycket på hur vi skulle få ut informationen
och beskriva vilka vi var och slå storebror på fingrarna i reklamen. Så vi kläckte idén och
vände oss till uppstickaren på den tiden som då hette Computer Sweden, och jag glömmer
nog aldrig den kvällen jag och Agneta [Qwerin], för det var vi två, förhandlade med
marknadschefen på Computer Sweden om att få en sida i tidningen. Det gick ganska bra.
Svårigheten uppstod när vi krävde att Computer Sweden inte skulle betala oss någonting för
den. Vi krävde att, så att säga, skulle det vara någon som skulle betala för det, så var det
SSI. Motivet var väldigt enkelt, vi ville ha den totala kontrollen. Och det var ett rätt roligt
genombrott på den tiden. Som jag sade till Johannes här i pausen, om man tänker tillbaka
på det som har förändrats under de här åren som vi har varit med om. Det var att när jag
började i mitten på 70-talet då visste man vilka som sysslade med data och IT. Och det
bästa adressregistret det satt Dataföreningen på, men det fanns PAR också att köpa. Idag
vet man inte vilka som är konsumenterna, de kallas för allting annat utom IT-människor.
Det där började alltså redan av mitten av 80-talet att försvåras och ett sätt då var att
komma ut via tidningen. Och sedan blev det den blåa tidningen med Dataföreningen, vi
hade lite olika stuk på informationen.

Per Lundin: När var det här?

Göran Ledell: Ja, jag satt och funderade på det. Jag skulle gissa att vårt inhopp i Computer
Sweden kan ha varit -85 eller -86, någonstans däri kring, så att säga.

Per Lundin: Vi har en talarlista här. Leif kan komma in.

Leif Jonas: Jag vill bara nämna, jag tror jag nämnde det för dig tidigare angående Claes
Göran Källner, för han var ju då ordförande i RDF under min tid, nu var det här i början
på 80-talet då. Men han var i fortsättningen också ordförande, jag vet inte hur länge han
var ordförande. Var inte han med i samband med sammanslagningen?
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Göran Ledell: Nej. Hübinette var efterträdare åt Claes Göran och det var -87, -88, nå-
gonstans däri kring.

Leif Jonas: Är det någon som vet om han lever fortfarande? För Claes Göran har dess-
utom varit på Datainspektionen, han var före Jan Freese. Han har ju en hel del att kom-
ma med.

Gert Persson: Han är ganska trött men han lever fortfarande såvitt jag vet, Claes Göran
alltså.

Inger Gran: Vi sökte honom men vi hittade honom inte.

Gert Persson: Jasså.

Leif Jonas: För jag vet, jag träffade honom för ett halvår sedan i ett annat sammanhang.

Inger Gran: Jag tror det har hänt någonting mycket snabbt.

Leif Jonas: Jag vet att han bodde i Stockholm i alla fall när jag jobbade med honom.

Per Lundin: Vi får göra ett till försök att hitta honom. Rolf, sedan Ingvar.

Rolf Persson: Ja, jag tänkte bara återgå till det här med vår koppling till Datavärlden, Gö-
ran. Resan till IBM:s Europa, den gick -89. Och reportaget var alltså i Datavärlden -89 så
Computer Sweden har kommit in senare. Vi, Sigge Jönsson och jag, fixade ett avtal med
Datavärlden.

Göran Ledell: Ja, men vi hade med Computer Sweden.

Rolf Persson: Vilka är vi?

Göran Ledell: SSI.

Rolf Persson: Ja, ja. Jag pratar då Dataföreningen.

Göran Ledell: Nej, SSI hade ett par tre år innan ni kom in i Datavärlden.

Rolf Persson: Det tackar vi för.

Göran Ledell: Därför att Dataföreningen fick samma problem som SSI hade, hur skulle
man nå ut med sitt budskap? Hur skulle man nå alla de här nya, de som läste den här
tidningen? Och tidningskriget på den tiden mellan Computer Sweden och Datavärlden var
väldigt starkt. Computer Sweden vann ju sedan där, det är en annan historia. Men det är
alldeles riktigt, jag skulle gissa att det var -89 vi hamnade där.

Per Lundin: Så SSI hade kontakt med Computer Sweden -85, -86 och Svenska Dataföre-
ningen med Datavärlden -89. Det är det ni säger?

Göran Ledell: Någonstans i de där krokarna, ja.

Per Lundin: Då ska vi se, det var Ingvar som ville komma in här.
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Ingvar Forsberg: Ja, Göran du nämnde adressregister här och jag vill bara tillägga att
Dataföreningens centralstyrelse hade ju ett projekt, man gav ut något som hette Data-
marknaden67 som var en medlemsmatrikel och så var det också en produkt och tjänstegui-
de, kan man säga. Leverantörerna fick betala för att vara representerade och det var upp-
delat då i ämnesrubriker: stordatorer, skivminnen, skrivare och programvaror och så vi-
dare. På 80-talet drevs det på uppdrag utav centralstyrelsen av Ingemar Johnsson, han
hade varit datachef på AGA men hade egen firma då och körde projektet. Sedan tog
Lennart Westesson i Göteborg över det.

Rolf Persson: Just det.

Ingvar Forsberg: Vad det blev av den sedan det vet jag inte, men där fanns alltså alla
adresser inne.

Kurt Gladh: Men den fanns tidigare, va?

Ingvar Forsberg: Ja.

Göran Ledell: Det var ju först medlemsförteckningen för Dataföreningen. På ett rätt
tidigt stadium börjades det med att förse den med annonser och annonser. Jag skulle
gissa att det var på 70-talet.

Ingvar Forsberg: Jag vill minnas att på 80-talet var den lukrativ, den här Datamarknaden.
Dataföreningen tjänade mycket pengar på den.

Esbjörn Hillberg: Jag tror att den fanns redan på 70-talet.

Ingvar Forsberg: Ja.

Göran Ledell: Ja, jag tror det också.

Per Lundin: Leif.

Leif Jonas: Ja, det fanns ju ytterligare en, nämligen Programvarumarknaden, som Stock-
holmskretsen skötte. Och den gick väl också rätt bra ekonomiskt, tror jag. Det var en, så
att säga, förteckning över de standardprogram som fanns inom olika områden och väl-
digt bra om det var så att man var ute efter en programvara inom ett visst applikations-
område. Då kunde man söka där.

Kurt Gladh: Jag lade ner den [Datamarknaden].

Per Lundin: Är det någon annan som ytterligare vill lägga till någonting när det gäller
den här diskussionen? Kurt sade att han lade ner Datamarknaden och därmed blev det ett
slut på diskussionen [skratt].

Jo, då slogs de här föreningarna samman -90, och då kan man undra vad som hände
sedan. Vi sagt att vi skulle stanna vid -90, men man blir ändå lite nyfiken på om det blev
någon sorts nystart? Här hade det varit kris i åtminstone två föreningar ganska ordentligt.
Innebar det en kraftig omorganisering, en ändrad inriktning på den här föreningsverk-
samheten? Är det någon som vill kommentera detta? Kurt, kanske?

67 Datamarknaden: Medlemmar, företag, organisationer och förvaltningar, varu- och tjänsteregister, adress- och telefonregister,
(Stockholm, 1972–1998).
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Kurt Gladh: Jag borde väl kommentera det lite grann. Jag tror Rabbe Wrede tog tag i
den här nya Dataföreningen och kämpade på. Jag tror att han var väl vd i tre år någon-
ting. Tre eller fyra.

Göran Ledell: Det måste ha varit fyra, eftersom han var med och genomförde Nord-
DATA -94, det vet jag säkert. Jag tror att han gick av våren -95.

Kurt Gladh: Det stämmer. Jag började 1 april -95. Föreningen var då ganska liten. Jag
tror vi hade 13 000 medlemmar, kansliet var på tre personer. Det var jag och ekonomian-
svarig och sedan Eva Lindberg. Ja, vi kämpade på för att få ihop det, fick väl fart på den.
Det gick ganska bra sedan, det gjorde det. Jag tror vi var 37 000 medlemmar år 2000, vill
jag minnas. Så det var rätt bra fart på verksamheten, tack vare lite kopplingar med Compu-
ter Sweden och gratis Internetabonnemang till alla medlemmar och så vidare. Bra mark-
nadsföring via ECDL, Datakörkortet, det var bra. Så det har gått bättre.

Per Lundin: Tack. Göran.

Göran Ledell: Möjligtvis den kommentaren, varför det tog en stund. För man ska kom-
ma ihåg att början av 90-talet var den riktiga lågkonjunkturen i IT-branschen. Då kom
verkligen det här in att företagen inte längre betalade medlemsavgiften. Det pågick ett par
projekt, jag var involverad i ett av dem och det var en ny version av SBA-metoden som
Riksdataförbundet hade publicerat som kom ut -93. Men i övrigt så var det rätt tunn
verksamhet, präglades nog en hel del utav svårighet att hitta former på medlemsbitarna
och hur man skulle placera konferensverksamheten. Och hur landet skulle kommunicera
med Storstockholm för jag vet inte vad Ingvar skulle säga på den här sidan, men visst har
det alltid funnits en mindre konflikt mellan Stockholm och resten av landet, så att säga, i
olika synsätt på det här. Det är inte så konstigt därför att antalet personer inom en tiomi-
laradie i Stockholm är väsentligt många flera än någon annanstans i det här landet. Och
det är inte billigt att varken flyga eller åka tåg.

Per Lundin: Det geografiska läget spelar roll. Vi ska släppa in Rolf här, men jag skulle
vilja höra om det är någon som vill kommentera det? Du kanske precis är på väg att göra
det?

Rolf Persson: Njae, jag tänkte på det här med om vi märkte någon skillnad nu med
sammanslagningen, inte mer än den skillnaden att den som vann priset på namnbytet det
var Per Erik Molander. Jag tror han fick några flaskor vin. Alltså att det skulle heta Data-
föreningen i Sverige. Men i övrigt som det sades här, vi jobbade rätt så efter vårt eget
huvud i Skåne. Bland annat var vi kanske den som startade två sociala verksamheter in-
nan någon annan hade gjort det. I år tror jag nämligen vi firade tjugotvåårsjubileet av
golfklubben och vid samma årsmöte då för tjugotvå år sedan när vi hade det på det nyin-
vigda Börshuset i Malmö, satt och käkade lite efteråt, så kom vi på det att vi skulle ha
något mer än bara sådana här träffar med datanördar och så vidare. Så då bildade vi golf-
klubben och vinklubben, och båda lever än idag. Men vi hade sådana här publikationer68

till våra medlemmar på 90-talet och här annonserar vi årsmöte. Vi hade det på Jägersro.
Vi kom dit på eftermiddagen, fick en rundtur i stallen och fick stalltips och allt detta och
sedan käkade och sedan spelade vi på hästar på kvällen. Men det som är intressant med
det här numret från februari -95 det är att här på baksidan så står det att nu är ITQ69

igång. Det var nämligen så att där fanns en kvinna i Malmö som hette Annika Hammar

68 Kretsnytt, Södra kretsens medlemstidning under 1990-talet. Telefonsamtal, Rolf Persson, 11/11 2008.
69 ITQ är ett nätverk för kvinnor inom IT-branchen som drivs i Dataföreningens regi.
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som hade samlat lite tjejer då och då som var programmerare. Jag satt i huvudstyrelsen
och vi hade haft ett planeringskonferens ute på Sky City med Rabbe Wrede då och alla de
som satt i styrelsen. Och när vi gick därifrån så hade de väl givit mig ett uppdrag att se till
att få igång någonting med kvinnor i Dataföreningen. Och det hör till saken att på det
morgonflyget hade jag haft sällskap med Annika, hon var med på samma flyg och då
visste jag inte om det här uppdraget. När jag flög hem på kvällen så hade jag ett konkret
uppdrag och visste om hennes tjejklubb i Malmö. Den 6 februari 1995 så hade man en
träff på Well, ni kommer ihåg var Well hade sitt försäljningskontor bland annat i Malmö.
Där man då dels utsåg namnet ITQ, de hade ett antal förslag på namn och etablerade den
här verksamheten. Här är inte så mycket kvinnor bortsett från de som sitter där borta
[pekar mot publiken], men det har varit mycket mansdominerat i databranschen bortsett
från på hålkortssidan hade vi trevliga firmafester när vi hade jättemycket stansbrudar.

Per Lundin: Inger, vill du kommentera?

Inger Gran: Ja, jag måste komplettera då lite grann med ITQ just. Jättebra idé tyckte vi i
Stockholm också. Jag engagerade mig i Dataföreningen i Stockholm -96 och startade
ITQ i Stockholm. Sedan var faktiskt en tjej som heter Lisbeth Böhm som finns nere i
Södra kretsen och jag på Sundsvall 42 och stod på stora scenen och med Kurts goda
minne såg till att etablera ett ITQ över hela Sverige. Stockholm idag har nästan 700 kvin-
nor i sitt nätverk.

Per Lundin: Hur såg det ut på den tiden?

Inger Gran: Hur då menar du?

Per Lundin: Ja, hur många kvinnor var engagerade, är det någon som har någon aning
om det?

Rolf Persson: På den här träffen på Well den kvällen så var där faktiskt hela 37 tjejer
som var samlade.

Inger Gran: Jag vet inte. Om man tittar i medlemsmatrikeln, men under de här åren som
jag har varit engagerad i Dataföreningen så har det väl varit, ungefär mellan kanske fem
och tio procent. Eller sju procent kvinnor i föreningen ungefär. Något sådant. Vad sade
du?

Göran Ledell: Ja, jag sitter och funderar, vi har ungefär 600 besökare varje år, jag har för
mig att tjejsiffran ligger relativt konstant. Om jag inte kommer ihåg fel nu så ligger den
någonstans runt tjugo procent och den är ganska konstant, så att säga.70 Däremot så sjun-
ker deltagaråldern, det är på senare år allt yngre personer som kommer vilket gör det be-
svärligt för en gammal man att hitta någon som man har träffat tidigare.

Per Lundin: En sak som vi har varit inne på flera gånger och ”touchat” lite är det inter-
nationella. Dels har det handlat om konferenser, IFIP-konferenser, men sedan har det
också handlat en del om studieresor. Kjell berättade hur hela SSI:s budget gick till Börje
Langefors resor till Paris. Har de varit rikligt förekommande de här studieresorna och
vad har man haft för utbyte av dem? Vem har finansierat dem? Rolf.

70 ”Efter hearingen genomfördes Sundsvall 42 och en närmare uppföljning av deltagarna visade att kvinno-
andelen var 39 procent (totalt 893). Däremot var antalet kvinnliga föreläsare endast 24 procent (totalt antal
87).” Siffrorna avser 2008 års konferens. E-post, Göran Ledell, 10/11 2008.
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Rolf Persson: Alltså de har varit självfinansierade. Jag råkade ju ha varit med på alla
USA-resorna sedan 1995 och i stor utsträckning, kanske på senare år ansvarat också för
programupplägget och sådär. Jag tror som mest har vi varit, och Gert var med då, vi mel-
lanlandade i Seattle och sedan till San Fransisco, vi var 52 deltagare. Det var lätt att vara
reseledare då för då var det bara två lediga platser i en turistbuss så man behövde bara
räkna lediga stolar så att ingen blev akterseglad när vi lämnade ett företag, men sedan har
det varit klart en märkbar skillnad bara efter 11 september, då var det ganska kraftigt ner-
åt. Men det har genomförts varje år sedan -95. Plus den här resan till Kina i december
2006 som gick till Shanghai och Hong Kong, också i Dataföreningens regi.

Inger Gran: En komplettering, 54 personer 1999. Och sedan så har vi i nutid också gjort
en resa till Indien.

Per Lundin: Gert.

Gert Persson: Ja, kan bara nämna att de där resorna har varit ganska omfattande under
alla år, jag tror att jag har varit med i femton ungefär utav de här resorna. Fått dra en hel
del arbete för att det här ska kunna genomföras. Men som sagt när man inte längre har
ett företag som ska betala resan så blir det inte av, man gör ju inte sådant för privata pen-
gar normalt. Utan jag skulle vilja påstå att alla de medlemmar som har varit med i de här
resorna betalas utav sin arbetsgivare, knappast någon betalar själv sin resa.

Per Lundin: Ingemar vill lämna en kommentar, om du kort kan presentera dig också.

Ingemar Svensson:71 Jag heter Ingemar Svensson och jag har varit ansvarig för ADB-
utvecklingen och den administrativa utvecklingen inom Svenska Lantmännen. Numera
heter koncernen enbart Lantmännen, och det var jag under 70-talet och 80-talet. 1990
bytte jag verksamhet inom Svenska Lantmännen och blev ansvarig för organisationsut-
veckling, affärsutveckling, företagsförvärv och fusioner. Gert sade egentligen det som jag
begärde ordet för. Dataföreningen då, särskilt Stockholmskretsen, var ju otroligt framåt
på att ordna studieresor. Jag vet den första resan jag var med på det var 1969 och då hade
det varit resor flera gånger långt tidigare under 60-talet. Om det inte gick resor varje år, så
var det i varje fall vartannat år och de gick nästan alltid till USA naturligtvis. Ibland så var
de också förlängda så att man kunde åka till Japan. Japan första veckan och västkusten
andra veckan, och det var ett fantastiskt arrangemang som Dataföreningen i Stockholm
egentligen låg bakom för att få studiebesöken till stånd. De stöddes utav maskinvaruleve-
rantörerna. IBM var alltid en leverantör som man skulle besöka. Likaså Univac.72 Ja, de
som var ledande leverantörer utav hårdvara och även så att säga mjukvara på 60-talet, 70-
talet och på 80-talet. Jag var säkert med på, kan vi säga tio sådana resor under den här
tiden. Varför hade man då den här typen utav resor? Ja, det var bland annat för att åter-
igen få detta med erfarenhetsutbyte, alltså även mellan oss som var med på de här resor-
na. Jag hade ansvar oftast för en grupp som fångade handels- och distributionsrepresen-
tanter, alltså de som kom från handels och distributionsföretag eftersom Lantmännen är
ett utpräglat handelsföretag. Vi skulle vara femton personer i varje grupp och det var
oftast fyra grupper. Det vill säga det var ungefär sextio personer som resan var dimensio-
nerad för. Bank var en, offentlig förvaltning som Gert ofta höll i och en annan grupp,
industri och så vidare. Då träffades vi femton stycken som var då från handels och distri-

71 Ingemar Svensson f. 1939, började 1970 att arbeta som ADB/AU-chef på Lantmännen och 1990 blev
Svensson organisationschef inom koncernen och har sedermera ingått i koncernledningen. Blev medlem i
Dataföreningen under 1960-talet och har under 1970- och 1980-talet varit aktiv inom Stockholmskretsen.
72 Även General Electrics besöktes. Brev, Ingemar Svensson, 22/10 2008.
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butionsföretagsliknande verksamheter vid sidan om de möten som var inplanerade, och
pratade med varandra på kvällarna eller på resan när man satt i bussen och lärde känna
varandra. Och man hade efter hemkomsten ett fantastiskt utbyte utav att nu hade jag lärt
känna fjorton nya personer som jag kanske inte kände innan jag åkte på resan. Och så
skapade jag erfarenhetsutbyte, så att där var Dataföreningens initiativ mycket vällovligt.

Jag skulle vilja göra ett tillägg till den diskussionen som var lite tidigare när man talade
om utbildning från universitetens sida. Jag hade ingen anledning att gå in, för det som
sades tycker jag stämmer överens med min uppfattning, men vad som inte framkom här
tycker jag, det var maskinleverantörernas utbildning utav oss som var aktiva på 60-talet
och 70-talet. IBM hade kursprogram både för programutveckling, så man fick lära sig att
programmera i Assembler eller i RPG73 eller COBOL74 och så vidare. De hade också
applikationskurser, till exempel hur man skulle utveckla ett system för lagerstyrning som
jag då också var med på, lagerstyrning utav reservdelar i vårt fall. IBM hade ett utbild-
ningscenter ute på Lidingö som hette Nordic Education Center dit man bjöd in sina kun-
der. Det är klart detta var en del i IBM:s marknadsföring, visst, men det var ändå de som
gav den utbildningen som vi inte kunde få på annat håll. Bull75 och General Electric hade
också utbildningar som vi också fick gå på. Dåvarande Svensk Husdjursskötsel i Eskils-
tuna hade på 60- och 70-talet installerat en Bull-maskin. Där fick man den utbildning
som Bull kunde ge och som man inte kunde få egentligen på annat håll. Så universiteten
låg decennier efter verkligheten. Man fick då genom att man tog del utav de här utbild-
ningarna. Tack så länge.

Per Lundin: Tack. Leif vill kommentera.

Leif Jonas: Ja, det där med resor. Jag kommer ihåg att Claes Göran Källner och jag vi
gjorde en resa till England för att helt enkelt kolla upp lite grann hur de var organiserade
och för att få ett erfarenhetsutbyte. Vi besökte även Finland. Det som slår mig lite grann
det var att både leverantörer och användare var med i samma organisation i England och
även i Finland. Men det hade vi inte riktigt här i Sverige, åtminstone inte på den tiden. På
den tiden kan man säga att det var en skiljelinje mellan, ska vi säga, användarsidan och
leverantörsidan. I England exempelvis, där var alla alltså med i samma organisation och
det gjorde kanske att leverantörerna kunde sponsra organisationerna på ett bättre sätt då,
än vad vi kanske kunde ha här i Sverige. Samtidigt så var ju nackdelen att sådant som
exempelvis leverantörsavtal och en del annat så att säga, där användarna har sina syn-
punkter och leverantörerna har sina, det kunde man kanske inte behandla gemensamt.

Per Lundin: Ingvar.

Ingvar Forsberg: Ja, jag skulle vilja lägga till vad det gäller utbildning. Stockholmskret-
sen ordnade ju också ADB-chefsutbildning, det var en veckas internat uppe i Tällberg i
Dalarna. Det skulle var en slags motsvarighet till IFL,76 kan man säga. Jag var själv ansva-

73 RPG, Report Program Generator. Beskrivs av Ceruzzi som ett programspråk som låg mellan assemblers
och COBOL. RPG var ett system för IBM-datorer och systemet definieras inte direkt som ett programme-
ringsspråk även om det på vissa sätt verkade på en högre nivå än COBOL när det användes i dessa system.
Ceruzzi, A History of Modern Computing (1998), 95.
74 COBOL, förkortning för Common Business Oriented Language, ett programspråk för lösning av admi-
nistrativa uppgifter med dator, t.ex. inom personaladministration, orderbehandling eller lagerbokföring. En
första version av COBOL kom 1960. COBOL var ett av de första programspråken som kunde köras på
olika maskiner med samma resultat. COBOL fick stor spridning och var vid 1960-talets slut och under
1970-talet ett av de mest använda programspråken. Ceruzzi, A History of Modern Computing (1998), 91f.
75 Honeywell Bull, världsomspännande datorleverantör, bytte senare namn till enbart Bull.
76 IFL, eg. Institutet för företagsledning.
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rig under några år för en av dagarna där, företagsledning och ADB. Jag tror att Gert
Persson hade något avsnitt också vi de tillfällena. Där träffades vi också på kvällarna och
utbytte erfarenheter.

Per Lundin: Rolf.

Rolf Persson: Jo när det gäller erfarenhetsutbyte tycker jag det har gått som en röd tråd
genom hela Dataföreningens historia. Nu är jag kanske förbi -99 jag vet inte, men i
Malmö finns det ett IT-chefsnätverk och jag känner till det rätt så väl för det är min son
som sitter och drar i det och han har också suttit i styrelsen i Malmö men lämnade det i
fjol, tror jag. Där har man samlat IT-chefer, det är inte så att du kan anmäla dig utan du
måste bli invald på någon form av rekommendation för man vill hålla en viss nivå på, så
att säga yrkesrollen. Och de har ungefär i Skånetrakten cirka sjuttio kvalificerade IT-
chefer. Intressanta företag som Absolut i Åhus, exempelvis. Duni Blå och allt vad det
finns, så att nätverken finns. Jag menar Stockholm är duktiga, men vi har jobbat länge
också i Södra kretsen på olika typer av nätverk, och de äldsta är då golf och vin.

Per Lundin: Göran.

Göran Ledell: Ett komplement till vad Leif pratar om. De användarföreningar som
egentligen fanns, vi hade Guide på IBM-sidan, HLSUA Honeywell som jag tillhörde när
jag jobbade på Riksförsäkringsverket. Där träffades leverantörer och användare och det
sponsrades. Den riktiga stora sponsringen skedde väl av den användarförening som jag
inte kommer ihåg vad det heter men som blev som Norsk Data,77 det var den trevligaste
enligt uppgift. Men det var leverantörens villkor, men självklart skedde det ett erfaren-
hetsutbyte i det här sammanhanget. Problem med dem idag törs jag inte säga, för det är
för länge sedan jag var med. Däremot vet jag att vi har en annan variant utav det här sät-
tet att bedriva erfarenhetsutbildning och det är ju Gartner Group som har sina interna-
tionella sammankomster där man gör de här kontakter. Det som jag upplever som det
unika i Sverige har varit att vi har haft ideella föreningar där individen har varit drivkraf-
ten. Visserligen har ekonomin påverkat, men tack vare en positiv inställning hos respekti-
ve organisations ledning, under de år jag var med i alla fall, har individerna kunnat driva
olika frågor oftast med god förtjänst för berörda företag. För det var inte så att man
gjorde en massa saker för den egna vinningen utan det var i jobbet man drev de här frå-
gorna. Nyttan av de allra bästa, var säkerhetsfrågorna. Där kom vi väldigt långt i Sverige
och där det var väldigt typiskt att det var individerna som drev det här och drev på ut-
vecklingen och hanterade de här frågorna. Så visst finns det exempel.

Per Lundin: Får jag fråga om de här användarföreningarna du nämnde, Guide, bland
andra …

Göran Ledell: HLSUA hette den på Honeywellsidan.

Per Lundin: Hur länge har de funnits och när var de som mest aktiva? Har ni någon
aning om det?

Göran Ledell: Både har funnits så länge jag minns, om de finns idag vet jag inte. Men
Guide fanns på ett väldigt tidigt stadium. Jag var inte IBM:are på den tiden så jag vet inte.
Honeywells användarförening fanns 1972 då RFV blev kund.

77 Norsk Data, norsk minidatortillverkare som grundades 1967 och gick i konkurs 1992. Norsk Data var
ursprungligen en avknoppning från Forsvarets Forskningsinstitutt och hade relativt stora framgångar på
minidatormarknaden fram till mitten av 1980-talet.



49

Leif Jonas: Dessutom har ju programvaruhusen också sina användarorganisationer.

Göran Ledell: Det har funnits länge.

Per Lundin: Gert.

Gert Persson: Det fanns en organisation som hette X-Open78 och den var egentligen
helt i Amerika och England, och i Sverige så deltog vi i X-Opens arbete under en sex,
åtta år någonting sådant där. Jag var själv medlem i X-Opens User Council i ungefär fem
år eller någonting sådant som företrädare för Posten. Även sedan när jag hade slutat i
Posten fick jag faktiskt fortsätta att vara deras medlem där. X-Open, det var alltså avsik-
ten att försöka göra system som var så lite leverantörsberoende som möjligt, det är det
som egentligen ligger bakom ordet Open, inte alltför mycket beroende utav vad leveran-
tören levererar. Jag vet inte vad som hände för att jag slutade med det där efter några år.
Och vad som nu händer vet jag inte. Förhoppningsvis så finns den kvar, X-Open, jag vet
inte.

Per Lundin: Leif hade begärt ordet.

Leif Jonas: Ja, jag tänkte ytterligare på en liten användarorganisation som jag har för mig
bildades under min tid på RDF och det var en användarorganisation gentemot Televerket
som leverantör. Jag kommer inte ihåg vad gruppen hette, det var någonting med Tele-
gruppen eller något, och det blev då så småningom kan man säga, användarnas samtals-
partner gentemot Televerket som mer eller mindre hade ensamrätt på allt när det gäller
telekommunikation. Och telekommunikation var en viktig del av IT-utvecklingen på den
tiden.

Kurt Gladh: Tänker du på NTK?79

Leif Jonas: Ja det stämmer nog. NTK hette det.

Per Lundin: Är det någon som har ytterligare kommentarer eller reflektioner om det här
ämnet? Kurt.

Kurt Gladh: Jag kan kort säga lite grann om NTK. Den skapades egentligen för att få ett
bättre alternativ än ensamleverantören Televerket när det gäller telefonväxlar och jag tror
det var de stora företagen i Sverige som gick ihop i den här föreningen för att förbättra
konkurrensen inom teleområdet där till exempel Volvo och Scania och många andra var
där. Den existerar fortfarande och jag är aktiv inom den organisationen också. Och man
kan väl säga att den har gjort ganska mycket nytta, den har väl någonstans runt en sextio,
sjuttio medlemmar. Men det är stora företag och det är mest en instans i datasidan, re-
misser i olika frågor när det gäller telekommunikation.

Per Lundin: Då så, det har varit ett väldigt informativt samtal hittills tycker jag. Nu är
klockan tjugo över fyra och vi ska försöka avrunda det här tjugo i fem, så jag tänkte av-
sluta med några frågor till er allihop. Så vi kanske kan gå en runda. Eller vill du sticka in
med någonting, Göran?

78 X-Open bildades 1984 av tillverkare av UNIX-system i syfte att arbeta för standarder inom IT. Organisa-
tionen har sedan dess slagits samman med Open Software Foundation och heter idag The Open Group.
79 NTK, Näringslivets telekomförening. Föreningen bildades under 1970-talet och förespråkade konkur-
rens på telekommarknaden. http://www.ntk-forening.se/about.php (information hämtad 16/10 2008).
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Göran Ledell: Jag sade att min ”access” till mitt minne var dåligt, men Gert hade med
sig ett medlemsregister. Den där personen i Linköping, företaget som jag inte kom ihåg
förut, nu hittade jag det här. Brüer heter han. Och jag ska titta på företaget: Sectra.80 Var
ett typiskt sådant här företag, Brüer var länge med inom SSI-SIG:en och kopplingen mel-
lan näringsliv, Linköpings Tekniska Högskola och individen så där är ett utav det bästa
exemplet på detta. Sectra i Linköping, jag tror de finns fortfarande kvar.

Per Lundin: Vi har talat mycket om föreningar på dataområdet och vilken betydelse
föreningsverksamheten har haft. Och jag undrar helt kort vilka lärdomar man kan dra av
det här som ni har varit med under en lång tid. Vad var det som var lyckat, tycker ni?
Och vad var det som var mindre lyckat? Fanns det unika drag i den här svenska utveck-
lingen? Både positiva och negativa. Vilka ska man upprepa? Vilka ska man inte upprepa?
Jag kanske kan börja med att ge frågan till Leif.

Leif Jonas: Nu tar jag det ur RDF:s synvinkel och försöker att hitta det som vi gjorde
bra. Jag tror att de här projekten som företagen gemensamt satsade på i en snabb utveck-
ling av en ny teknik, det tror jag gav väldigt mycket för varje enskilt företag eftersom det
här var något nytt. Om varje företag själva skulle satsa på det här skulle man inte kunna
ha råd med det. Därför ansågs det mycket bättre att vi gemensamt satsade på olika typer
av projekt. Det är väl den ena biten, den andra biten är just det här med grundutbildning
för användarna. Det är också någonting viktigt att företagen kunde dra nytta av detta för
sin personal helt enkelt för att kunna utnyttja tekniken på ett bra sätt. Det tror jag var det
positiva. Givetvis också när det gäller att kunna påverka politikerna och facket, så att det
inte blev en broms i utvecklingen. Att utvecklingen gick till på ett för alla parter bra sätt,
jag tror nog RDF faktiskt bidrog till en del av detta. Så småningom så har naturligtvis en
mognad skett och jag tror att föreningarna idag egentligen har samma möjlighet att på-
verka utvecklingen också fast på ett annat sätt.

Per Lundin: Tack ska du ha, Leif. Gert vill du säga någonting?

Gert Persson: Nej, inte just nu. Det kan hända att jag kommer tillbaka sedan.

Per Lundin: Du kan få återkomma. Då går vi över till Göran.

Göran Ledell: Den erfarenhet jag tycker man ska dra är att det måste finnas utrymme
för individen. Det som har varit bra har varit att det har funnits individer som har varit
intresserade. Och då gäller det att lära sig att man måste låta individerna styra och ha
mindre av allt för fyrkantigt organisationstänkande. För då blir det för kommersiellt och
då blir det varken det ena eller det andra. Det som har varit tråkigt är naturligtvis att vi
har varit många organisationer, men jag tror inte man ska gråta allt för mycket över det,
för tittar jag tillbaka och summerar så tror jag egentligen att det har funnits en poäng i att
det har funnits många spelare på den här planhalvan. Därför är det för få spelare, är det
för få som är med. Och den filosofin vi försöker driva i Sundsvall och håller väldigt hårt
på är att det är oerhört viktigt att många kan vara med och påverka. Alla vill inte, men
alla ska ha möjligheten. Och det är den breda förankringen hos företagen som möjliggör
att individerna kan gå in i det här och driva projekten vidare. Det jag skulle vilja skicka
med framåt är att det är viktigt med bred förankring. Blir det allt för kommersiellt bra,
blir det allt för få som bestämmer. Det är kanske bra det också för då kommer sådana där

80 Sectra bildades 1978 och företaget arbetar med säkerhetslösningar. Jan-Olof Brüer kom in senare i före-
taget och arbetade aktivt med att företagets mer affärsbetonade inriktning.
http://www.sectra.com/global/history/ (information hämtad 16/10 2008).
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utbrytare som SUR och andra och så blir det bra sedan istället. Men bredden, möjlighe-
terna för individen det är det väsentliga. Sedan håller jag med Leif i allt vad han har sagt,
jag tror att RDF har varit ovanligt bra i det sammanhanget.

Per Lundin: Vad säger Stig? Vilka lärdomar kan man dra?

Stig Holmberg: Jo, jag tycker också det är viktigt att man tar tillvara bredden. Det gäller
utbildning också så att man inte utbildar sig inom ett för smalt område. Vi har lyckats
väldigt bra med dem som har utbildat sig lite bredare än att man utbildar sig inom ett
visst område bara.

Per Lundin: Har det varit någonting som har varit mindre lyckat, något som vi helst ska
glömma? Som vi inte ska ta med oss?

Stig Holmberg: Ja, det är många som har utbildat sig bara inom ett tekniskt område.
Det är det som har varit problemet, tycker jag.

Per Lundin: Tack. Då går jag över till Ingvar.

Ingvar Forsberg: Ja, eftersom jag mest var engagerad i kurs- och konferensverksamhe-
ten så kan jag väl säga att det erfarenhetsutbyte och den kunskap som bibringades där var
mycket uppskattat. Jag har skickat många deltagare på sådana här kurser och själv haft
sådana och det har alltid varit uppskattat. På ett personligt plan kan jag väl säga också att
Dataföreningen har varit ett skyltfönster där vi alla här har fått tillfälle att synas. Och jag
kan säga att min resa här från Volvo till datachef i Bofors och sedan i Alfa Laval, den var
tack vare Dataföreningen. Någon fick ögonen på mig så att säga. Det var många konsul-
ter som jobbade också, det var ett skyltfönster för dem också att visa sig och det gjorde
det lätt för oss att skaffa föredragshållare och konferensledare och allt vad det var för
någonting. Jag kan inte komma på något negativt.

Per Lundin: Det var jättebra. Rolf.

Rolf Persson: Alltså i tidernas begynnelse så var det ju en slags skråförening, det var en
yrkesförening för oss som delvis då hade vita rockar och så småningom försvann de är
man blev programmerare och sådär. Just yrkesrollen, det har varit en yrkesförening från
början tycker jag. Sedan har den breddats det är som du säger, kontaktskapande. Man har
varit med och gjort, ja, otaliga konferenser. Det har varit ämnen som man själv kanske
inte haft en aning om men man har lärt sig under tiden genom att ringa runt och efter en
åtta, tio samtal så har man lärt sig lite om hur betygsdatorer fungerar, som vi till exempel
hade ett ämne om i Malmö en gång i tiden. Och föreningarna som så, det har alltså varit
mycket individburen verksamhet, det har liksom inte funnits någon att hämta resurser
ifrån. Åtminstone inte Södra kretsen. Jag var med att anställa Veronika Hallbäck som är
vår kansliansvarig och det är väl i stort sett nitton år sedan idag, i år tror jag. Paul Hil-
strup och jag käkade lunch med henne och sedan blev hon anställd. men det var först då
vi fick liksom organiserad hjälp. Annars gjorde vi ju allting själva i Malmö, till skillnad
från Kjell som hade en stor stab på den tiden.

Per Lundin: Jag tänkte också ge er i publiken chansen att få säga någonting. Kurt håller i
mikrofonen, så du kan börja.

Kurt Gladh: Då kör jag. Jag tycker att den här samlade ansatsen för utbildning har varit
jättebra och när man tänker på det, det har gynnat svenskt näringsliv och förvaltning.
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Man har tjänat mycket pengar på den utbildning som har bedrivits i olika former och det
är snyggt jobbat av alla föreningar. Om man ska säga någonting som är dåligt så tycker
jag att vi har haft en rejäl oförmåga när det gäller att få politiker, beslutsfattare, att förstå
hur man kan använda IT på ett meningsfullt sätt. Vi har inte lyckats få igenom det bud-
skapet och det tror jag har kostat oss rätt mycket pengar.

Per Lundin: Vi kan lämna över mikrofonen till Johannes, sedan Esbjörn.

Johannes Norrby: Nu tycker jag det är sagt så mycket klokt, så jag tycker det är lagom
att dra ett streck här.

Per Lundin: Och så Esbjörn.

Esbjörn Hillberg: Jag kan säga en liten sak. När man sitter i småstäder, som Göteborg
egentligen är, så sker det mesta i Stockholm. Dels ska man vara tacksam att det har fun-
nits större företag som Volvo som faktiskt har gjort en rätt stor nytta. Jag satt på Bro-
ström en massa år som chef, hade jag bara kommit som Broström hade jag inte haft nå-
got genomslag, och nu hade man Volvo bakom sig, och Volvo/SKF i viss mån. De var
tillräckligt öppna de företagen. Det var en sådan stämning så de backade upp de här små-
företagen. Och det ska vi vara otroligt tacksamma för ute i världen, annars hade man inte
kunnat slagits mot Stockholm.

Per Lundin: Jag tror att vi lämnar över till Ingemar som får chansen också.

Ingemar Svensson: Jag skulle nog vilja koppla till det Ingvar sade, det här med skylt-
fönster. I vart fall för mig inom den grupp som jag har arbetat inom, Svenska Lantmän-
nen. På den tiden var det en koncernliknande organisation med ungefär tjugotal ganska
stora företag och i vart och ett utav de här företagen hade vi egna datachefer som skulle
samordna och driva utvecklingen. Alla dessa blev medlemmar, i Svenska Dataföreningen.
Gick på kurserna och gick på konferenser och fick erfarenhetsutbyte, det är bakgrunden.
Vad är det jag vill säga? Vd:arna, affärsledarna i de här företagen, många utav dem sade
till mig: ”Vilken fantastisk förening Svenska Dataföreningen är. Så aktiv, så livaktig. Vil-
ken stor glädje man har utav de här konferenserna dit vi kan skicka våra medarbetare.”
Alltså de som var utanför den här yrkesgruppen uppskattade via sina medarbetare de
möjligheter som fanns till fortbildning och utveckling utav sina anställda som Dataföre-
ningen då kunde tillhandahålla. Jag tycker det är ett erkännande utifrån som jag gärna
skulle vilja framföra.

Per Lundin: Jag undrar om Inger vill säga någonting, som är aktiv än idag?

Inger Gran: Ja, gärna. Jag tycker att det har varit fantastiskt kul att lyssna på er idag. Jag
önskar bara att alla mina kollegor som är aktiva funktionärer hade varit här och fått den
insikten som jag har fått idag om vår historia. Jag har försökt att forska lite grann själv,
men den har ju varit dokumenterad si och så, så att jag är jätteglad för att jag har fått varit
här och lyssnat på er idag. Och sedan så kan jag konstatera att Stockholmskretsen som ni
har pratat mycket om idag driver nätverk till hundra procent. Utbildningsverksamheten
ligger i vårat kommersiella utbildningsföretag, DF Kompetens. Jag tror att vi förvaltar
arvet rätt så väl och ska naturligtvis fortsätta utveckla det. Vi genomför våra resor och vi
har börjat jobba mycket mer internationellt med nätverk också. Det här var jättekul.

Per Lundin: Tack ska du ha, Inger. Jag tycker också det har varit hemskt roligt, nu kan-
ske Gert vill säga några sista ord här, nu har han fått ladda.



53

Göran Ledell: Skulle ha sista ordet.

Gert Persson: Nej, det är så att jag skulle säga någonting som ingen har varit inne på,
nämligen IT i sjukvården. Därför att där behövs IT mer än på något annat område. och
jag har praktisk erfarenhet av det, inte personligen men genom en dam som jag känner
som är sjuksköterska och som har ganska lång erfarenhet ifrån sjukvården som sådan.
Det sätt på vilket man använder IT är rent skrämmande. För det första så kan man väl-
digt lite, för det andra så gör man alltid på ett område därför att något annat område inte
ska kunna göra detsamma, så att jag skulle gärna vilja säga rent ut att IT inom sjukvården
är katastrofalt dålig. Och detta kommer våra äldre medarbetare i Sverige att få en väldig
svår skada utav. Den är på väg att komma, den där skadan.

Per Lundin: Tack Gert. Jag tycker som sagt att det här har varit ett väldigt roligt och
också ett givande samtal. Det har gett många nya insikter i de här föreningarnas historia,
mycket som vi inte har känt till. Det är inte så lätt att gräva i det här. Det var faktiskt
Sven Lindqvist, en gång en radikal journalist och författare, som på 70-talet myntade
begreppet ”gräv där du står” och som handlar om att starta med lokalhistoria.81 Det tyck-
er jag vi faktiskt har gjort här. Vi har varit med nu från olika föreningar och pratat om
föreningarna, så vi har grävt ganska djupt, tycker jag. Och vi kanske ska sätta punkt där,
och försöka ta oss upp ur hålet för att få se solen. Tack ska ni ha allihop. Vi tackar var-
andra med en applåd, tycker jag.

81 Sven Lindqvist, Gräv där du står: Hur man utforskar ett jobb (Stockholm, 1978).


