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Abstract

The witness seminar “Föreställningar om informations-
samhället under 1980-talets första hälft” [Ideas about the
Information Society during the first half of the 1980s] was
held at the National Museum of Science and Technology
in Stockholm on May 27 2008 and was led by Crister
Skoglund and Bernt Skovdahl. The panel consisted of
representatives both of those who around 1980 were en-
thusiastic for, and those who were sceptically against, the
belief that we were entering the Information Society. Two
projects were discussed regarding new ways to use com-
puters; TERESE and KOM. The first one mentioned was
an attempt to facilitate cooperation between entrepre-
neurs and the second one was a computer forum for
open discussions. In many ways they foreboded what
later became everyday practice on the Internet, but at this
time they were questioned. Not at least the idea to use big
and expensive mainframe computers for such a “simple”
task as to let ordinary people communicate with each
other. During the seminar those who had been sceptical
to the term “Information Society” stated however, that
they were not against using computers for communica-
tion between ordinary people, but opposed the grand
claims made by those who equalised an “Information So-
ciety” with a “Knowledge Society”. The sceptics found
their theories of knowledge naïve and challengeable. In
Sweden we thus got an epistemological debate outside the
academic philosophical circles that has implications to
this day. A third theme in the seminar was the attitude to
computers in the Swedish labour movement. A shift from
a positive view, over a more doubtful period around
1980, back to a new positive attitude could be noted.
From 1985 the main doctrine was that the workers should
conquer the new technology instead of opposing it.
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Förord

Vittnesseminariet ”Föreställningar om informationssamhället under 1980-talets första
hälft” ägde rum på Tekniska museet i Stockholm den 27 maj 2008 och arrangerades inom
ramen för dokumentationsprojektet ”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. Crister Skoglund från ämnet
idéhistoria vid Södertörns högskola har i samråd med deltagarna redigerat transkriptet.
De redaktionella ingreppen har skett i syfte att öka tydlighet och läsbarhet och är god-
kända av deltagarna. Originalinspelningen finns tillgänglig på Tekniska museet i Stock-
holm. Projektet ”Från matematikmaskin till IT” är finansierat med bidrag från Riksban-
kens Jubileumsfond samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Till
arrangemanget och redigeringen av detta seminarium har även Vinnova bidragit.

Deltagare: Birgitta Frejhagen, Bo Göranzon, Tomas Ohlin, Jacob Palme, Emin Teng-
ström, Crister Skoglund (ordf.) och Bernt Skovdahl (ordf.)

Övriga närvarande vid seminariet som deltog i diskussionen: Peter Du Rietz, Per
Olof Persson, Johan Martin-Löf, Åke Sandberg, Mats Utbult, Christer Marking.

Inför seminariet hade bl.a. följande förutsättningar gått ut till deltagarna: Temat
för detta seminarium är de föreställningar som fanns om ett eventuellt kommande ”in-
formationssamhälle” under perioden 1980–85. Debatten om informationssamhället kom
ju i två vågor. En i början av 1980 talet, nära kopplad till Yoneij Masudas bok som på
engelska hette ”The Information Society as Post-Industrial Society”, och sen som en ny
våg i mitten på 1990 talet. Vi föreslår, för att det inte skall flyta iväg, att vi denna gång
koncentrerar oss på den tidiga 80-tals debatten. Andra intressanta frågor är vilka före-
ställningar man då hade om datoriseringens konsekvenser för arbetslivets framtida ut-
formning och för samhället i stort. Skulle datorerna till och med påverka vårt sätt att tän-
ka? Av de studier som gjorts framgår att det fanns både utopier och dystopier som nu är
bortglömda, men som är värda att bli ihågkomna. Det viktiga i det här sammanhanget är
era egna minnesbilder av hur diskussionerna gick vid den här tiden. Vad trodde man att
den tekniska utvecklingen skulle leda till? Vilka möjligheter såg man? Fanns det olika
grupperingar som stod mot varandra och föreställningar som bröts mot varandra i synen
på utvecklingen etc?
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Föreställningar om informationssamhället
under 1980-talets första hälft

Crister Skoglund: Dagens tema är då föreställningar om vad den nya tekniken i form av
datoriseringen skulle leda till. När vi fick det här uppdraget att leda detta vittnesseminari-
um, så var kanske ett av skälen att både jag och Bernt Skovdahl kommer från ämnet idé-
historia vid Södertörns Högskola. Ämnet ingår i Institutionen för kultur och kommuni-
kation och vid Södertörn så har idéhistoria fått en väldigt samtidsinriktad profil. Vi har
t.ex. på gång ett forskningsprojekt kring föreställningsvärlden kring den senare delen av
1900-talet och vi jobbar nära samman med Samtidshistoriska Institutet.

Därför blev vi väldigt glada när vi fick komma in i det här projektet och ställa frågor
till er som var med, och det vi framför allt är intresserade av är hur man tänkte kring da-
torisering då. Det har visat sig när jag och Bernt talat om de här sakerna att det är svårt
att gå tillbaka och se hur man föreställde sig IT-användningen innan exempelvis internet
slog igenom. Det gäller också en del andra av de tankar som fanns då, men jag hoppas att
ni skall hjälpa oss att ta fram minnesbilder som hjälper oss att förstå. Vi har också ett
intresse av att jobba vidare med det här forskningsmässigt framöver. Då kring föreställ-
ningar om datorer i vidare mening. Idéhistoria är ju vetenskapen om våra föreställningar
om den tänkta världen, vilket inte nödvändigtvis behöver vara överensstämmande med
den faktiska världen, det som faktiskt inträffade. Även om jag hoppas att ni i era minnes-
bilder också kommer in på vad som faktiskt hände.

Något om oss. Bernt Skovdahl har forskat om olika framtidsföreställningar, och
bland annat skrivit ett par böcker om det.1 Själv har jag hållit på med yngre intellektuella
på vänsterkanten och föreställningar om social ingenjörskonst. Jag har också varit inne på
synen på kreativitet genom tiderna och olika idéer om högre utbildning.

I den information som har gått ut till deltagarna iför det här vittnesseminariet har vi
särskilt tryckt på att, vi gärna vill diskutera föreställningar från slutet av sjuttio och åt-
tiotalen fram till 1985. Skälet att sluta kring 1985 är att det diskussionen om informa-
tionssamhället kommer i två vågor. Den första är en diskussion föranledd av Yoneij Ma-
sudas bok 1981.2 Senare kommer det en ny våg på 1990-talet, men den skall vi försöka
undvika att komma in på vid det här tillfället. Likaså skall vi försöka att undvika integri-
tetsdebatten, även om vi kanske kommer in på den, men den är redan behandlad. Det
samma gäller den senare informationssamhällsdebattens rent politiska del.

Några praktiska saker. Vi skall ha kaffe 14:45, och sedan håller vi på framåt fem, men
sista biten har vi vikt för frågor från publiken, även om vi inte är så många. De brukar
aldrig vara några publikmagneter de här vittnesseminarierna. De har visst varit det några
gånger, men inte idag. Det viktigaste är ändå att det är ett sätt att dokumentera minnen
från den här tiden.

Ja, skall vi, köra igång med några frågor? Jag tänkte att vi skulle börja med en sak som
vi pratat om, nämligen Masudas bok. När man läser den så slås man av att där står fak-
tiskt Sverige nämnt. Och det nämns ett projekt i Sverige som ses som en förebild för en
diskussion om informationssamhället och det är det så kallade TERESE-projektet. To-
mas Ohlin du är med här idag och du var med om det eller hur?

Tomas Ohlin: Ja, det var jag. Det var en förhoppning kring mitten av 70-talet om att
kunna använda teknik i ett större socialt sammanhang. Vi samlade några experter som
analyserade möjligheterna att tillämpa, skall vi säga, datakommunikation, på då oprövade
sätt. Vi var en grupp där Bertil Thorngren, som då var adjungerad professor i Umeå, var

1 Se t.ex. Bernt Skovdahl: ”Den digitala framtiden”, Institutet för Framtidsstudier, 2008.
2 Yoneji Masuda, The Information Society as Post-industrial Society, Betsheda MD, 1981.
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starkt drivande. Det var väl Bertil och jag, och sedan var det några övriga. Vi åkte till
Amerika och studerade hur man hade börjat använda telekommunikation och smal-
bandsorienterad teknik där. Det var en diskussion om man skulle ha smalband eller häfti-
gare kommunikation, men hela projektet levde i en anda av ”tillgänglighet för de många”,
och då var smalband det naturliga. Så vi analyserade möjligheterna att bygga sociala till-
lämpningar med hjälp av då ganska oprövad telekommunikation, nämligen ”personnära
telekommunikation”. (Det som sedan blev elektronisk post). Framför allt då Bulletin
Boards Systems som väl kan sägas motsvara wikies ungefär, eller någon sorts bloggar,
med dagens språk. Vi fick stöd ifrån Styrelsen för Teknisk Utveckling, med någon möda
skall jag lägga till. Det var faktiskt ett projekt att övertyga de rådgivare som fanns där. Jag
jobbade visserligen under de här åren på Styrelsen för Teknisk Utveckling, men det var
inte så lätt att övertyga dem om att man kunde använda datorer i ett socialt perspektiv,
där man de facto bara använde en millimeter av deras förmåga. Det var helt enkelt till-
gängligheten som var det avgörande. Det var ju ett alldeles oprövat sätt att se på datorer.
Datorer var stora maskiner som skulle avbilda de stora systemen och kunna påverka
dem. De skulle kunna göra beräkningar på ännu okända sätt och kunna försvara ett land
eller angripa ett land. Det var de stora systemens tid. Att då komma och säga att vi skall
använda en redig dator av betydande storlek, med tung kapacitet, för något så banalt som
att kommunicera direkt mellan människor och skicka elektronisk post det var oerhört
provocerande. Och det tog alltså rätt lång tid att få förståelse för det då, men vi fick fram
en del resurser och vi gjorde sedan fem experiment i övre Norrland. TERESE, det står
då för ”Telekommunikation och regional utveckling i Sverige”. De här fem experimenten
som rörde just social användning av sådant som sedan blev e-post och gruppkommuni-
kation, de fem finns dokumenterade i en bok som jag har här. De utvärderades också
sedan av vänner på Umeå Universitet och andra fristående vänner.3

TERESE-projektet var väl ett av de tidiga försöken att tillämpa den tidens – mitten
på 70-talets – datateknik i ett socialt perspektiv och inte en sekund tänka på effektivitet i
den mening som man då, och sedan rätt länge tänkte på, nämligen att spara på ändliga
resurser, tjäna pengar och sådant. Det där var ju någonting som var precis i samma för-
hoppning som den nämnde Yoneij Masuda, som vi hade mycket kontakt med. Han är ju
en av de stora pionjärerna i informationssamhällets framväxt i Japan. Vi bjöd hit honom
och hade väldigt spännande diskussioner. Han uppskattade mycket det här projektet, inte
så mycket för vad vi åstadkom, utan för idén. Sanningen är att vi bara fick fram två mil-
joner kronor. På den tiden var den en hel del pengar, men det var ju inte mycket pengar.
Totalt så hade vi möjlighet att koppla upp femtio terminaler i de olika tillämpningarna
som rörde språköversättning, utlärning och företagskommunikation. Det var en del olika
saker men man kunde inte omvälva världen med det. Men däremot förstod Masuda att
det här var ett sätt att närma sig det publika informationssamhället. Han hade då rätt ny-
ligen skrivit sin stora bok på japanska om informationssamhället och han var faktiskt ute
efter principiellt stöd och support. Han åkte runt till ett antal olika länder och talade med
folk men han fann inte så mycket gehör. Han fann några, som han sedan valde att ex-
emplifiera i sin bok. Han fann att i Kanada hade man en liknande utveckling som vi hade
här i Sverige. Och som sagt, det var inte kvantiteterna vi kunde åstadkomma. För de fac-
to fann man när man utvärderade det så blev TERESE-projektet inte någon explosiv
framgång kvantitativt sett. Men kvalitativt så fanns det en kärna av nytänkande om det
öppna samhället som Masuda gillade, och som jag fortfarande när jag vaknar på morgo-
nen denna dag, tycker var fantastisk

3 Utvärderingen hette: Projekt TERESE, Datorbaserad telekommunikation i praktisk tillämpning och gjordes av
Leif Lindmark, Sten-Olov Forsgren, Lars Höglund, Anders Lindblad, Leif Lindefelt, Lennart Lindefelt och
Olle Persson vid Institutionen för Företagsekonomi, Umeå Universitet, 1979.
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Crister Skoglund: Får jag komma med en följdfråga. Ni hade femtio terminaler, och jag
har sett att ett av målen var att hjälpa småföretag att komma igång. Rent konkret, vad
innebar det. De hade alltså någon form av kommunikationssystem, det jag skulle kalla e-
postsystem, stämmer det?

Tomas Ohlin: Vi köpte in ett kommunikationssystem ifrån The Institute for the Future i
Kalifornien. Den kostade 10 000 dollar den här programvaran. ”Planet” hette den första
varianten och ”Forum” kom det sedan att heta när vi installerade det på QZ i Stockholm.
Ett av försöken var just som du säger att pröva kommunikation mellan småföretag. Det
var frågan om att göra tillgängligt databaser med fakta som var relevanta för småföretag
och det var fråga om att kommunicera mellan individer. Men framför allt, kan man säga, i
grupp. Det var gruppvis kommunikation som var det mest spännande. Man gjorde expe-
riment helt enkelt med att bilda olika grupper som kunde kommunicera över avstånd.
Det var ju den geografiska aspekten som var väl så viktig i dessa tider.

Bernt Skovdahl: Om vi skall fortsätta på frågan om Masuda. Var det fler som läste Ma-
suda och fick starka intryck av Masudas bok som kom på engelska -81 och lite senare på
svenska? Var det några av de övriga i panelen som tog intryck och som upplevde den
boken som viktig?

Crister Skoglund: Jag kom på att jag inte har presenterat er. Tomas Ohlin, du har hållit
på med e-demokrati hela ditt liv, och nu är du på Regeringskansliet.

Tomas Ohlin: Ja, nu är jag ämnessakkunnig på Integrations och jämställdhetsdeparte-
mentet, särskilt demokratienheten och skall försöka komma med kloka tankar rörande e-
demokrati.

Crister Skoglund: Och Emin Tengström du är, pensionerad professor i…

Emin Tengström: Just det, jag är emeritus i humanekologi. Jag tänkte jag skulle bli pro-
fessor i latin men det misslyckades jag med. Då fick jag bli något annat och då blev det
humanekologi och jag tänkte ta min utgångspunkt ifrån miljön när jag närmar mig dagens
fråga.

Crister Skoglund: Birgitta Frejhagen, jag vet inte om du behöver någon närmare presen-
tation men du kanske får presentera dig själv. Du har ju suttit med i en mängd utredning-
ar och varit en dataexpert på LO bland annat samt startat Infokomp.

Birgitta Frejhagen: Jag räknade efter och kom fram till att jag har nästan lagt ganska
precis lika mycket tid från -63, när mitt liv med datorerna började, som egen företagare
och koncernledning och som anställd. Men idag är jag pensionär, fast det är svårt att inse
det. Jag har nog jobbat väldigt hårt och mycket.

Crister Skoglund: På nätet står du presenterad som styrelseproffs …

Birgitta Frejhagen: Ok. Jag sitter i styrelsen för KTH:s skola för Datavetenskap och
kommunikation och i KK-Stiftelsens styrelse, som nämndes alldeles nyss, och i Skolver-
kets styrelse. Jag är också ledamot i Vinnovas företagarpanel. Jag startade ett företag,
InfoKomp som jag sålde efter femton år, vilket var för två år sedan, till bokförlaget Na-
tur och Kultur och Skanditek. Nu har jag startat ett nytt företag som heter Nosdias.
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Crister Skoglund: Skall vi också ta Jacob Palme. Personligen kan jag säga att Jacob Pal-
me är en person som jag har läst mycket av och om i min egen forskning, eftersom du
där dyker upp som mycket aktiv och energisk student i socialdemokratiska studentför-
bundet. Där kom du med väldigt många konkreta förslag som vi nu ser genomförda. Idag
är du professor på DSV, stämmer det?

Jacob Palme: De sista 15 åren har jag huvudsakligen jobbat på institutionen för Data
och systemvetenskap, men på den tiden som vi nu pratar om så jobbade jag på FOA
huvudsakligen. Sedan gick jag över till QZ, den för universiteten i Stockholm gemen-
samma datacentralen, och jobbade där.

Crister Skoglund: Och så Bo Göranzon slutligen som är professor på KTH i…

Bo Göranzon: Ja.

Crister Skoglund: Ditt ämne kommer jag tyvärr aldrig ihåg vad det heter...

Bo Göranzon: Yrkeskunnande och teknologi heter ämnet.

Crister Skoglund: Matematiker från början?

Bo Göranzon: Ja.

Crister Skoglund: Emin du ville komma in.

Emin Tengström: Ja, om vi skall relatera oss till Masuda så kommer det in rätt sent i
mitt fall. Jag vill klara ut att mitt intresse för datorer hade att göra med mitt miljöintresse
på 70-talet, eftersom jag då föreställde mig att de skulle kunna underlätta resursanvänd-
ning och kontroll av utsläpp och liknande. Sedan brottades jag i slutet på 70-talet mycket
med den fråga som hade pågått en längre tid, nämligen diskussionen om det postindust-
riella samhället och vad det skulle ta sig för form. I det perspektivet så kom då Masudas
bok in som ett slags påstående att – och jag tror det står i hans titel också om jag minns
rätt – att han talade om för oss att nu är det informationssamhället som vi går in i.4 Sedan
fann jag ju då en rad andra böcker här i Sverige, till exempel Bengt-Arne Vedins Informa-
tionssamhället nästa och det där retade upp mig naturligtvis. Jag är ingen Masudafan utan
snarare en kritiker av de föreställningar som började växa fram, och hur jag formulerade
den kritiken kan jag återkomma till.

Bernt Skovdahl: Men du såg väl ändå möjligheten när det gällde decentraliserat boende
att människor skulle kunna bo på mindre orter på landet och så. Något som inte ligger så
långt ifrån det som Tomas Ohlin pratar om här.

Emin Tengström: Nej, det gjorde jag definitivt. Men det jag var kritisk mot var alltså
den här överordande föreställningen att efter det agrara samhället och det industriella
samhället så skulle vi nu komma in i en tredje livsfas i mänsklighetens historia, som rätte-
ligen borde kallas informationssamhället. Det var det jag försökte då ifrågasätta. Däremot
hade jag inga invändningar mot datateknikens sociala användning till exempel, tvärtom.
Men journalister, jag minns en, han skulle ha en bild på mig där jag skulle stå med en
slägga och slå sönder en dator. Det var ett totalt missförstånd. Jag skiljde mellan tekni-

4 Tengström har rätt. Boken hette som tidigare nämnts: The Information Society as Post-industrial Society.
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kens användbarhet och de intressen som jag menade var ute och fiskade i, om inte grum-
liga vatten, så dock vatten.

Tomas Ohlin: Kan du inte exemplifiera lite grand? När du då kritiserade det som kalla-
des informationssamhället eller kunskapssamhället, eller vad det skall kallas som folk
säger att vi befinner oss i nu. Vad såg du för faror i detta?

Emin Tengström: Ja för det första så menar jag att ordet informationssamhälle mycket
väl kunde användas om man använde det opretentiöst, ungefär som vi lever i ett mans-
samhälle och bilsamhälle och fritidssamhälle och skattesamhälle. Det är alltså en aspekt
av vår tillvaro och som sådant kan det vara användbart. Det var den pretentiösa använd-
ningen jag vände mig emot. Jag misstänkte då att här fanns intressen som såg att de kun-
de underlätta sin verksamhet – som till exempel försäljning av datorer eller sökande av
pengar för att göra studier kring det här – som med glädje anammade termen informa-
tionssamhälle. Det är därför jag kallar det en myt. Inte myt i beteckningen lögn för man
kan ju inte ljuga om en förväntad framtid. Utan jag har lånat den termen av några före-
tagsekonomer i Göteborg som menade att en skicklig företagsledare formulerar myter för
sitt företag, som går ut på att om ni gör som jag säger så går det er väl i händer, men gör
ni inte det så går det åt helvete för er. Det är alltså budskapet i en sådan myt. Här gällde
det att snabbt anpassa sig, att köpa en dator och komma in i den här världen så snart som
möjligt. Det kunde vara väldigt klokt, men samtidigt så såg jag ju att det fanns intressen-
ter här som ville tjäna pengar på det. Eftersom man redan har sin lön betald från univer-
sitetet så är det ens uppgift, enligt min mening, att peka på kritiska synpunkter. Men jag
var ju inte blind för de väldiga möjligheter som öppnades här.

Tomas Ohlin: Jag, bara hakar på där. Alltså någon måste ju tillverka saker och ting här i
världen. För att man skall kunna ha yttrandefrihet måste någon tillverka en penna och det
skapar ju dessutom jobb. Är inte det en nödvändighet i vilket samhälle vi än har, när du
säger att ekonomin spelar roll …

Emin Tengström: Skall jag svara på det? Jo jag har en uppfattning som ligger någon-
stans mellan socialdemokrati och socialliberalistisk syn på arbete, teknisk utveckling och
entreprenörskap. Självklart, men samtidigt så får man ju vara klar över att myter kan vara
vilseledande. Det gäller att föreställningarna är grundade på en kritisk diskussion och mitt
bidrag till den diskussionen var den kritiska delen.

Crister Skoglund: Bo Göranzon.

Bo Göranzon: Jag har en annan ingång till Japan och informationssamhället, som inte
har att göra med Masudas bok, som jag inte har läst. Jag arbetade i slutet av 60-talet först
på FOA och sedan rekryterades vi ett gäng därifrån för att etablera vad som hette ”time-
sharing” i Stockholm. Time-sharing var en innovation som General Electric hade tagit
fram för att tjäna 20 000 ingenjörer och som man plötsligt såg som en stor möjlighet som
marknadsfördes i Europa, Japan och i USA. 1972 i Japan så formulerades som ett svar på
den tekniken Towards an Information Society year 2000. Det var en japansk framtidsstudie
som var en slags ”governmental report” och i vilken mån Masuda hade en koppling till
den vet jag inte. Men hur som helst, det här var en uppenbart ideologisk skrift där man
visionärt tecknade ett nytt samhälle som man kallade informationssamhället där entre-
prenörskap, kreativitet och mycket annat skulle frigöras. Det påminde rätt mycket om
nyckelorden vid industrialismens framväxt på 1830-, 1840-talet i Storbritannien. Jag var
med och utvärderade det här, informationssamhället i den japanska tappningen 1985, av
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den anledningen att jag då hade genomfört en studie inom socialförsäkringen som jag
skall återkomma till. Men poängen just nu är att i utvärderingarna av det japanska ”in-
formationssamhället”, i vilket deltog 100 personer runtom i världen, så var inte kreativitet
och entreprenörskap centrala begrepp utan en tilltagande funktionell autism i samhället.
Det var något som jag blev rätt fascinerad av, liksom hur man gav en innebörd till det
och hur sambandet såg ut. Det vill jag återkomma till. Det är definitivt så att, det här lin-
jära med informationssamhället och dess förlängning in i vad det nu kan kallas – kun-
skapssamhälle eller vad som helst – är mycket mer komplext alltså. Jag har djup sympati
för att den japanska utvärderingen lades på bordet och visade på en mycket komplex
bild. Frågan är, vad stod funktionell autism för, och hur kunde man möta den? Det var
inte enbart frågan om någon slags teknikfientlighet här, utan något helt annat, mycket
mer komplext som hade att göra med en enkel syn på kunskap.

Crister Skoglund: Innan jag släpper in Birgitta, får jag bara fråga: rent konkret vad me-
nar du med funktionell autism?

Bo Göranzon: Autism är en medicinsk term och det är alltid farligt att oreflekterat an-
vända metaforer, men den japanska studien antyder att datoriseringen leder till att förmå-
gan att se en gråskala gick över till enkla dikotomier. Man pratar mer och mer i termer av
ja, nej, svart, vitt. Vi fann rätt stor likhet mellan deras resultat och utvärderingarna av
socialförsäkringens 20 000 anställda som vi gjorde ungefär samtidigt som den japanska
studien. Ungefär 50 procent sade att de hade tappat någonting av sin tidigare säkerhet i
sitt sätt att handlägga ärenden. Det här var en kunskapsteoretisk öppning för oss och vi
startade ett nytt ämne på grund av det här som hette ”yrkeskunnande och teknologi”
som jag har jobbat med i 30 år och byggt upp på KTH. Det har nu skrivits 20 doktorsav-
handlingar omkring den här problematiken

Crister Skoglund: Birgitta Frejhagen.

Birgitta Frejhagen: Jag började arbeta med datorer 1963 i USA och fortsatte sedan på
IBM:s labb som systemprogrammerare, och var med och gjorde bland annat IBM:s enda
ALGOL-kompilator (med tanke på att vi har folk från FOA här). Det var fascinerande
och det var fantastiskt att få ta del av den nya tekniken, och man kände sig oerhört duk-
tig. Det var spännande. Jag vill bara säga det som en grund för det jag sedan kommer att
säga känner jag. Jag började från helt annan ända egentligen än, det Emin talar om, men
vi hamnar kanske delvis på samma syn så småningom.

Det började för min del -63 och från -72 så har jag egentligen arbetat utifrån ett an-
vändarperspektiv i alla möjliga olika roller. Det var rätt spännande tycker jag att tänka
tillbaka till den här perioden. Ni ser att jag har en massa böcker här. Jag letade i bokhyllan
och det visade sig att jag hittade alla möjliga intressanta böcker som jag varit med och
medverkat i eller vänner till mig har deltagit i. De visar att i slutet av sextiotalet och bör-
jan av sjuttiotalet började det gå upp för mig att det här inte bara var en fascinerande
fantastisk teknik, utan det handlade också om användningen av den och vad den innebar
för människors sociala livsmönster. Detta var alltså mycket tidigare än Masudas bok om
vi skall förhålla oss tidsmässigt till den. En sak som hade stor betydelse för mig var Sagan
om den stora datamaskinen, och den har jag här i sin originalupplaga ifrån -66.5 Den skrevs
till synes av en Olof Johannesson, men egentligen var det Hannes Alvén som skrev den.
Han var Nobelpristagare i plasmafysik. Han skrev den, har jag fått reda på sedan, som en

5 Olof Johannesson: Sagan om den stora datamaskinen: En vision, Stockholm: Bonnier, 1966. Boken utkom
under pseudonym, men det avslöjades rätt snart att den var författad av den mycket kände fysikern Hannes
Alfvén. Då professor vid KTH.
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gåva till sitt första barnbarn. Hans dotter tyckte att kunde Milne skriva till sitt barnbarn
om Christoffer, Nalle Puh och Ior, så kunde väl den här morfadern göra något liknande.
Det gjorde han och han skrev den här. Den är lugn, nästan lakonisk, och det är absolut
ingen saga. Det är ingen Nalle Puh-variant. Han börjar med en beskrivning av hur vi
människor kan ta till oss de här fantastiska möjligheterna och dra nytta av dem. Hur man
kan miljöoptimera t.ex. Sedan fortsätter han och visar att resultatet blir att människorna
så småningom lämnar över mer och mer till datorerna, av lathet kanske men också därför
att datorerna är så bra. Det slutar med den stora katastrofen, och ingen kan underhålla
samhället. Större delen av mänskligheten dör. En liten spillra överlever och bygger upp
ett oerhört spartanskt samhälle. Den boken tyckte jag faktiskt var väldigt skrämmande på
sitt sätt. Det fanns ingen storebror i bakgrunden i den här boken och inte någon vakt
som ju finns i ”Babels torn”. Det finns inga sådana storebrorstendenser. Det är bara vi
små människor med alla våra små beslut som på något sätt genomför det här. Sagan om
den stora datamaskinen gav mig definitivt en stark impuls.

Något senare, och det var väl egentligen via Bosse och Pelle Ehn och andra, så kom
Braverman att för mig bli en intressant bok.6 Jag måste erkänna att jag läste den ungefär
som man möjligtvis lite tidigare läste vissa böcker som hade sexinslag. På den och den
sidan skall du läsa. Men Bravermans Monopolkapitalet visar väldigt tydlig att det är restjobb
som vi människor riskerar att hamna i – därför att teknikens användning är inte neutral.
De som har kapitalet gör investeringar, som de gör de investeringar som gagna deras
intressen. Det finns ett ansikte bakom investeringarna. Där någonstans började mitt en-
gagemang i detta. Så jag skrev en motion i Stockholms socialdemokratiska arbetarkom-
mun, och ville att man skulle utforma en datapolitik. Jag ville att Arbetarkommunen skul-
le låta motionen gå till kongressen men jag möttes av, ja ointresse är fel ord, det var ned-
låtenhet skulle jag vilja säga. Eller något annat liknande. Då kunde vi väl lika gärna ut-
forma en papper och pennpolitik kanske. Ja, debatten var på den nivån.

Sedan gick det väldigt fort från -72 och -73. Jag var med och gjorde de första TV-
programmen om datorer i Sverige. Sex TV-program som sändes på bästa kvällstid och
alla såg ju bara vissa program, alltså, det fanns ju inget utbud som idag. Dessutom så såg
alla på TV så dessa program fick verkligen ett genomslag. De hette Datorer på våra villkor.
Titeln handlar ungefär om det vi pratar om här idag. Vems villkor är det egentligen som
skall gälla i användningen? Hur skall datorerna nyttjas?

Men SAP:s partikongress ägde rum och motionen behandlades. Det blev en grupp
tillsatt, där Jacob var med och jag var med. Gösta Fagerberg var ordförande och vårt
uppdrag vara att ta fram ett datapolitiskt program till kongressen -78.

Crister Skoglund: Vilket år är detta?

Birgitta Frejhagen: Ja partikongressen ägde rum -75 och -78 skulle vi vara klara. Jag
kan, stanna där, men jag vet, att -75 gjorde SIFO en undersökning, då hade 95 procent av
svenska befolkningen, som de definierade den då, synpunkter på datoriseringen vilket ju
är en oerhörd siffra. Det fanns ju inte en dator så långt ögat kunde nå i Sverige, Jo, det
gjorde det naturligtvis, men datorerna var inte många. Folk hade synpunkter på detta
därför att man var engagerad i visionerna som vi bars av, av hoten och liksom av möjlig-
heterna. Detta engagemang fortsätter fram till -78 som jag minns det och då når det en
topp, men jag kan stanna här vid -75 så länge, som alltså var långt före Masuda!

Crister Skoglund: Tomas, vill du komma in?

6 Harry Braverman, Arbete och monopolkapital: Arbetets degradering i det tjugonde århundradet, Stockholm 1977.
(Kom i original 1974) Pelle Ehn var systemvetare vid Stockholms Universitet och arbetslivsforskare. Ledde
bl.a. DEMOS projektet, som behandlats vid ett annat vittnesseminarium.
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Tomas Ohlin: Ja, det är bra att Birgitta nämner den här boken, Hannes Alvéns bok, för
den gick in i en samling böcker som utmålade – som jag vill formulera det – risken för
det centraliserade samhället. Vad som händer i den förskräckliga sagan är ju att samhället
bryter ihop, och skamligt nog så har författaren varit fräck nog att inte tala om varför,
utan en dag så bryter det totalitära datorstyrda samhället ihop. Det är mycket tänkvärt.
Det här uppstod ju i efterdyningen av några andra liknande böcker. Karin Boyes Kallocain
skrevs 1940 och den utmålar utvecklingen på samma sätt, fast då var det inte datorer utan
en typ av medicin som var giftet i samhället. Och naturligtvis George Orwells 1984 som
publicerades -49. Så det fanns ett antal sådana här hemskheter som behandlade risken för
centralisering och det är ändå i den andan som vi befinner oss. På 70-talet hade datorerna
redan blivit ganska stora och imponerande tekniskt, och det var många som befarade att
det här skulle gå snett om man inte byggde in ett mått av hänsyn. Den här hänsynen den
kom fram på olika sätt. Det fanns ett antal statliga utredningar som arbetade på 70-talet
här i vårt land. Jag var med i några av dem, där man började diskutera helt andra effekter
än teknisk effektivitet. Det var naturligtvis industriellt betingade utredningar men det var
också en som hette ”Datasamordningskommittén” och det började diskuteras rättsliga
frågor. Jag minns att jag skrev en promemoria 1974 om Datatekniken och arbetstagareffekter,
som jag har med mig här. Eftersom jag jobbade åt datasamordningskommittén fanns det
också behov av att beskriva datasamhället – eller informationssamhället i den tappningen
då – i ett lite bredare perspektiv, och jag skrev en vers om det som finns här. Jag nämner
det därför att det är vid den här tiden som man börjar att engagera sig i ett samhälle som
inte längre är endimensionellt.

Crister Skoglund: Får jag fråga: Vad rent konkret menar du med ”inte endimensio-
nellt”?

Tomas Ohlin: Jag menar, ett samhälle där man inte kan mäta i bara en dimension vad
som är bra och dåligt. Ett samhälle fyllt av mångfald är svårt att implementera – vi talar
om informationssamhället – i en dator. Det är väldigt lätt att skriva en algoritm för att
mäta framgång i någon mening, endimensionellt. Man kan definiera ett mått och sedan gå
ut och pröva utifrån det, men att samtidigt behandla en mängd olika aspekter och belysa
– nya möjligheter och i någon mån tekniska möjligheters – användbarhet i perspektiv
som är i sanning mångfacetterade inom många olika delar av samhället. Det hade inte
gjorts med någon större skärpa tidigare, utan det var det som hände under 70-talet.

Crister Skoglund: Birgitta nämnde här om att det tillsattes en kommitté inom SAP -75 i
vilken du också ingick Jacob. Har jag rätt i att du kom till en annan ståndpunkt än majori-
teten och reserverade dig. Eller minns jag fel …

Jacob Palme: Ja, jag och Birgitta Frejhagen var båda två med i den här kommittén som
socialdemokratiska partiet tillsatte för att utarbeta ett datorpolitiskt program. Som jag ser
det måste man först försöka tänka på hur samhället såg ut och hur datorerna användes
då. På den tiden så fanns datorer nästan enbart i stora myndigheter och stora företag, och
någon datormöjlighet för vanliga människor det fanns inte då. Utan allt vad datorerna
användes för på den tiden var som hjälpmedel för de stora företagen eller de stora myn-
digheterna att bedriva sin verksamhet på ett effektivare sätt. Den syn som var den all-
männa präglades då av detta. Folk var rädda för det här överhetssamhället, själv stod man
utanför och hade inte tillgång till det, men andra, några få makthavare, hade tillgång till
den här tekniken. Och folk var rädda för att den skulle kunna missbrukas.
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Det man pratade om då – som man var rädd för med datorerna – det var för det för-
sta, att datorerna skulle användas för övervakning. Att man med hjälp av datorerna skulle
kunna kontrollera och övervaka och veta allting vad folk gjorde, och sedan skulle man
kunna använda den här övervakningen på olika, mindre människovänliga sätt. Framför
allt då att de skulle kunna användas för styrning. Att man skulle kunna styra folk. Ett
exempel. När en människa sitter på en arbetsplats och jobbar utan att använda datorer
kan man göra en så kallad naturlig rationalisering. Alltså att man hittar på nya och bättre
sätt och att man inte alltid nödvändigtvis gör saker på det sätt som står i regelboken utan
anpassar sin hantering av det man gör efter situationen. Olika i olika fall och så vidare.
Det här skulle då datorerna hindra. Med hjälp av datorerna skulle ägarna tvinga in alla i
en användning på det sätt som programmet är gjort för att tillåta. Det och det och det är
tillåtet, det och det är inte tillåtet. Och då kan folk inte göra annat än det som är tillåtet.
De kan inte göra det som inte är tillåtet. Man kan jämföra det här kanske lite med boken
1984. Där det finns ett kapitel som handlar om någonting som kallas för nyspråk, ”new
speak”. Det handlar om en diktaturstat som vill kontrollera sina medborgare. Ett sätt att
uppnå detta skulle vara att man hittade på ett nytt språk. Folk skulle lära sig i skolorna att
prata det här nya språket. Språket skulle vara så konstruerat att man inte kunde säga någ-
ra förbjudna tankar. Bara tillåtna tankar, bara de som myndigheterna tillåter skulle vara
tillåtna i det här språket, och på så sätt skulle man kunna styra folk. Den föreställningen
hade man då om datorerna. Datorerna skulle bli en slags ”new speak”. Idag när man med
ett vanligt språk pratar med varandra, kan man ju säga vad man vill med vilka ord man
vill. Man har en oerhörd frihet i språket, men i datorerna hade man inte den friheten
trodde man då, utan man trodde att datorerna skulle vara programmerade för att bara
tillåta den och den saken, och den och den saken skulle inte tillåtas. Då skulle det bli den
här typen av styrning av utvecklingen.

Någonting som också spelade en stor roll i debatten om datorer på den tiden, var det
här med ”utarmning av arbetsuppgifter”. Och då föreställde man sig ett framtida samhäl-
le där folk inte längre skulle kunna använda sin intelligens och sin yrkesskicklighet för att
kunna göra saker på nya och bättre sätt, utan man skulle vara helt styrda av de som hade
gjort programmen och programmen tillåter bara vissa enkla handlingar. Man kan bara
göra det och det, och inte göra det och det. Arbetsuppgifterna skulle alltså bli utarmade
av datorerna, föreställde man sig. Det här var då de allmänna föreställningarna om dato-
rerna.

Sedan fanns ju då några personer, jag och Tomas Ohlin och några till, som hade en
annan idé. Jag minns att jag skrev en rapport i början på 70-talet som hette Det allmänna
demokratiska informationssystemet, där jag sade att ett system där alla kan lägga in vad de vill
och alla kan läsa vad de vill och information kan bli fri. På ett helt nytt sätt skall folk
kunna sprida information till varandra – alltså mycket av det som internet har blivit idag.
Vi var några andra till som hade liknande tankar, men vi hade väldigt svårt att få förståel-
se för dem. Tomas Ohlin pratade om sina svårigheter i STU, och jag märkte det samma i
de grupper jag har varit med i. Folk var så rädda för de här otäcka datorerna, så att man
inte kunde tänka sig att man skulle kunna använda dem på ett annat och bättre sätt. Man
pratade för döva öron på något sätt när vi pratade om det här. Det var ingen som trodde
på det hela. Det har ju sedan visat sig att vi fick rätt. Det har ju blivit så idag att datorerna
har blivit det kanske viktigaste demokratisystemet som finns, som gör att information blir
tillgänglig för alla människor och där alla kan bidra. Vi några stycken som hade den vi-
sionen redan på 70-talet, men vi var några få, och vi hade inga möjligheter att få igenom
något stöd för det vi trodde på.

Sedan lyckades vi genomföra projekt i lite mindre skala på olika håll. I mitt fall så var
det så att jag jobbade vid den tiden på FOA, Försvarets Forskningsanstalt, och regering-
en beslöt att FOA skulle utlokaliseras. Det var den här stora utlokaliseringstrenden, då
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alla myndigheter skulle flytta till olika städer långt från Stockholm och även FOA skulle
då utlokaliseras. Men FOA skulle inte utlokaliseras till en plats som andra myndigheter.
FOA skulle flytta till ett antal olika orter. En del av FOA skulle flytta till Umeå. En del
skulle få flytta till Linköping och en del flyttade till Södertälje och så vidare. Då sade jag
till mina chefer på FOA, att skulle vi inte kunna använda datortekniken för att kunna se
till att vi kan kommunicera och ha kontakt med varandra fast vi blir utlokaliserade, en del
i Umeå, en del i Linköping och en del i Södertälje och så vidare. Skulle vi på något sätt
ändå kunna ha kontakt genom att utveckla ett datorsystem som gör att vi kan kommuni-
cera med hjälp av datorerna? Ha kontakt och utbyta information med varandra, trots att
vi var spridda på olika håll? Då hade Tomas Ohlin skaffat det här Forum Planet-
systemet, och vi fick pröva det. Det gav det oss då idéer om vad man skulle kunna göra.
Forum Planet hade tyvärr väldigt stora begränsningar av vad man kunde göra med sy-
stemet. Exempelvis kunde ett diskussionsmöte ha max 256 inlägg, sedan slutade det fun-
gera. Så att när vi använde det var vi då tvungna att starta om diskussionsgrupperna på
nytt så fort man kom upp i 256 inlägg. Då lyckades jag få mina chefer på FOA att satsa
pengar på att utveckla ett system som skulle ha mycket högre kapacitet än ”Forum Pla-
net”. Det skulle kunna användas av väldigt många olika användare, som skulle kunna
utbyta information, kunna diskutera med varandra och så vidare. Det blev det så kallade
KOM-systemet, vars första version togs i drift 1978. Sedan växte systemet i användning
mer och mer.

Det är svårt att räkna antalet användare. Tar man antalet som använder det en vecka,
en månad eller tre månader bakåt i tiden får man olika siffror. Men med en snäv beräk-
ning var de som regelbundet använde det kanske fyra till femhundra som mest. Tar man
med även de mer sporadiska användarna så var vi uppe i kanske några tusen användare
som mest. Det systemet användes för att diskutera och utbyta erfarenheter. Man kunde
dels skicka personliga brev, alltså e-post, eller så kunde man ha diskussionsgrupper och
diskutera olika ämnen. Vi hade då diskussionsgrupper om ett antal olika ämnen. Några av
de här mötena har jag lagt upp på internet så att folk idag skall kunna titta på vad det var
vi diskuterade, så det finns en internetsida där några av grupperna finns med. Till exem-
pel hade vi en diskussionsgrupp om kärnkraftens risker och möjligheter som man såg på
det på den tiden, och den har jag lagt upp.7

Tack vare FOA:s utlokalisering så lyckas jag alltså få makthavare, i form av cheferna
på FOA, att satsa pengar på att utveckla den här tekniken, som gjorde att alla skulle kun-
na kommunicera med alla och utbyta information trots den allmänt negativa inställningen
som man hade till datorerna. Den allmänna synen på datorer var då att datorer är otäcka
tingestar som vi tyvärr är tvungna att ha för den svenska industrins konkurrenskraft. För
att vi skall kunna överleva så måste vi följa med i den nya tekniken, och vi måste använda
de här nya otäcka maskinerna fast vi inser att de har alla de här nackdelarna. Och så skall
vi försöka att på något sätt försöka motverka lite av de här nackdelarna. Det var som sagt
den allmänna synen på datorer. Den här andra synen, den här synen på datorer som ett
frihetsmedium där alla kan kommunicera med alla – och det som vi har idag i så stor
utsträckning på internet med system som Lunarstorm och Facebook och så vidare där
alla kan komma in – den typen av användning av datorerna var det väldigt få som trodde
på. Det kom långt senare.

Ni har pratat väldigt mycket om en bok av någon kille som hette Masuda. Jag måste
erkänna att jag inte alls känner till Masuda. Jag har inte läst den här boken, men det som
verkligen spelade stor roll för mig, det var två amerikaner: Murray Turoff och Roxanne
Hiltz som skrev en bok som hette The Network Nation som kom ut 1978.8 Och det kan jag

7 Ett antal möten finns upplagda på http://people.dsv.su.se/~jpalme/qzkom/.
8 Hiltz, S. R., & Turoff, Murray, The Network Nation: Human Communication via Computer, Massachusetts,
Addison Wesley Advanced Book Program, 1978.
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säga, att det var en bok som berättade om internet som det fungerar idag. Den berättar
om en framtidsvision av ett system där alla skulle kommunicera med alla, utbyta informa-
tion med alla och så vidare. Den skrev de alltså redan 1978. De var oerhört framsynta
och Murray Turoff var här i Sverige och pratade om sina idéer och han påverkade oss
väldigt mycket. Både jag och Tomas Ohlin och andra som jobbade med det här blev på-
verkade av Murray Turoff. Jag minns att jag hörde Murray Turoff prata, och han sade så
här, att en dator är som en bok med tusentals oskrivna vita blad där vem som helst kan
skriva vad man vill och vem som helst kan läsa vad andra har skrivit på de här vita sidor-
na. Det var hans bild av datorerna, Murray Turoff, och det stämmer ju väldigt bra över-
ens med hur internet fungerar idag. Han och hans fru Roxanne Hiltz, var några av de få
som hade idéer om att man skulle kunna använda datorerna på ett annorlunda och bättre
sätt. Men vi lyckades inte få in de här idéerna i någon större utsträckning. I det datorpoli-
tiska programmet som vi utarbetade så hade vi med någon liten passus där vi nämnde lite
av de här möjligheterna, men huvuddelen av programmet handlade om utarmningen och
styrningen och övervakningen. Alla de här otäckheterna med datorerna som var det som
man i allmänhet förknippade med datorerna på den tiden.

Crister Skoglund: Bara en liten kommentar. Det kan väl vara värt också att hålla i min-
net att persondatorerna inte hade kommit än. ABC 80 kommer 1978 och var då väldigt
sällsynt. Jag hittade en text från Ericsson om kontorsautomatisering och i den var man
väldigt irriterad över att en del kontor köper in persondatorer åt de anställda, när det är
terminaler man skall ha. Man skall ha en stordator och så skall man ha tunna klienter,
som vi säger idag, överallt. Och det var väl så man tänkte vid den här tiden. Alltså det här
perspektivet att alla skriver och kommenterar varandra förutsätter någonstans att alla har
tillgång till en dator. Men vid den här tiden så var det väl som Bosse Göranzon sa, att det
är de stora systemen som styr. Och det är väl de som folk tänkte på.

Jacob Palme: Alltså, när det gäller det som vi tänkte oss då, så var det ju inte att var och
en skulle ha en egen dator. Så framsynta var vi inte, utan vi tänkte oss då att var och en
hade en terminal, en tunn klient, som man brukar kalla det med dagens termologi, Men
även om var och en bara har en terminal kopplad mot en stordator, så kan ju den storda-
torn vara programmerad på olika sätt. Den kan vara programmerad så att den styr och
bestämmer exakt vad man får göra och inte göra, så det blir ett slags nyspråk. Men man
kan också tänka sig att man programmerar den här stordatorn som det här KOM-
systemet som jag nämnde om. KOM-systemet fungerade ju då så, att vem som helst som
använde det här KOM-systemet kunde när som helst starta en ny diskussionsgrupp om
vilket ämne som helst. Vem som helst kan gå med i de här diskussionsgrupperna om man
är intresserad av ämnet. Vem som helst som går med i en sådan där diskussionsgrupp får
skriva vad man vill i diskussionsgruppen, som man tycker är väsentligt och som hör till
ämnet. Det var en underifrånstyrning väldigt mycket. Så det går att använda datorerna
även på det sättet. Man behöver inte använda datorerna för att göra dem till uppifrån-
styrda, centralstyrda system.

Om man tittar på de som lyckats och inte lyckats i fråga om att tillhandahålla nya
möjligheter att använda datorerna så … Det gjordes ju en del försök på olika håll. Det
gjordes försök i olika länder att utarbeta det som kallas för ”Videotex” med en gemen-
sam beteckning. Det handlade alltså om ett system där man skulle tillhandahålla termina-
ler för människorna att kunna hämta information ur datorerna. Och det kan ju vara in-
tressant att titta på de här videotexsystemen, vilka som lyckades och vilka som inte lycka-
des och se vad det var som gjordes. Nånting som utmärkte videotexsystemen var att det
fanns två typer av terminaler till videotexsystemen. Det visade väl lite på den syn man
hade på det. Det fanns vanliga användarterminaler och de hade ett tangentbord som bara
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hade siffror, inga bokstäver på tangentbordet och det var alltså mycket svårt att skriva
text på dem. Numera så går det ju att med hjälp av mobiltelefoner med bara siffertan-
gentbord skriva text, men det är ändå jobbigt att skriva särskilt mycket text med tangent-
bord som inte har bokstäver. Det här siffertangentbordet, som skulle se ut ungefär som
en fjärrkontroll för en TV-apparat eller, snarare var, en tilläggsfunktion till fjärrkontrol-
lerna för TV-apparaterna. För man tänkte att det här skulle vara inbyggt i TV-apparaterna
som tillsatsfunktion. Med hjälp av en fjärrkontroll skulle man då kunna välja vilka man
sidor man läste. Sedan fanns det en annan typ av terminal, som var en mera kvalificerad
terminal som även hade bokstäver på vilken man kunde skapa informationen. Man dela-
de alltså in användarna av de här systemen i informationsmottagare som bara hade siffror
på sitt tangentbord och som inte kunde ge information, bara ta emot, och informations-
givare som hade det här alfabetiska tangentbordet som kunde skapa de här sidorna.
Många av de som gjorde de här systemen tänkte sig då att det hela skulle vara centralstyrt
med någon typ av central organisation som bestämde över vilken typ av information man
skulle ha och vad man skulle få använda det hela för och så vidare. De som gjorde vad
jag nu berättar om, de misslyckades. Allihopa misslyckades. Sedan var det några som
lyckades och det är ju framför allt Minitel i Frankrike. Vad var det då som gjorde att Mi-
nitel lyckades?

Minitel lyckades redan under 80-talet att realisera någonting som har stora likheter
med internet idag. Ett system där alla kunde kommunicera med alla och ge vilken infor-
mation de ville och så vidare. Vad var det då som gjorde att Minitel lyckades när alla de
andra misslyckades? Jo, för det första hade Minitel både bokstäver och siffror på tan-
gentbordet så man kunde skriva in text också. De hade inte bara siffertangentbord som
de andra. Man delade inte in sin grupp användare i en grupp som kunde ge information
och en som bara kunde ta emot, utan alla kunde ge. Sedan så gjorde de som skapade Mi-
nitel så att det inte var någon central myndighet som bestämde vad som skulle finnas i
Minitel. Utan man sade att vem som helst som är intresserad kan sätta upp en tjänst på
Minitel. Vad de som skötte om Minitel gjorde var att de tog fram en enkel terminal som
skulle kunna spridas i stor utsträckning till många, många hushåll. De tillhandahöll också
ett nätverk som alltså kunde koppla de här terminalerna till olika tjänsteleverantörer. Men
sedan kunde vem som helst ställa upp som tjänsteleverantör och säga, att nu har jag en
ny idé, denhär tjänsten vill jag tillhandahålla och så gjorde man det. Det här är alltså pre-
cis likadant som med internet idag. Orsaken att internet har blivit så framgångsrikt är ju
att internet är så oerhört underifrånstyrt. Vem som helst kan komma med en ny idé, att
nu vill jag tillhandahålla den här nya tjänsten på internet och så gör man det. Antingen
lyckas man eller så lyckas man inte. Många misslyckas givetvis, men en del lyckas. Det
hela är liksom styrt av alla som har lust med att göra någonting. Alla kan komma in och
det är ingen som uppifrån bestämmer vad de skall få göra, och då lyckas man. Orsaken
till att internet har lyckats idag, och orsaken till att Minitel lyckades redan på 80-talet är
att man hade den här uppbyggnaden av systemet där man skulle låta var och en göra vad
de själva ville och ingen skulle uppifrån centralt bestämma vad man skulle göra. Givetvis
var det många som misslyckades. Inom Minitels ram var det många som hade idéer till
nya tjänster som man skulle tillhandahålla som inte lyckades, men det gjorde inte så
mycket därför att alla kunde ju försöka. En del lyckades och en del misslyckades. Att en
del misslyckas gjorde inte så mycket för andra kom med andra bättre idéer och de lycka-
des då.

Den här underifrånstyrningen och den här uppbyggnaden av systemen där var och en
kan göra vad de själva vill, och där man bara tillhandahåller, så att säga, den tekniska inf-
rastrukturen för att man skall kunna kommunicera med varandra. Det är det som är av-
görande för att man har lyckats, först med Minitel och så med internet. Och det var ju
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lite så som vi, som tänkte på de här sakerna, funderade redan på 70-talet. Vi pratade om
de här möjligheterna, men vi hade, som jag sade, väldigt svårt att få gehör för våra tankar.

Crister Skoglund: Emin Tengström har bett att få komma in för länge sedan.

Emin Tengström: Ja, jag tänkte jag kunde också bidra med några synpunkter innan vi
kommer för snabbt fram in i 80-talet och göra det ur ett västsvenskt perspektiv men med
användarperspektiv på det här. I slutet av 70-talet hade jag själv en seminarieserie på Gö-
teborgs Universitet som hette ”Industrisamhällets utvecklingsproblem”. Vi tog upp en
rad frågor men vid ett tillfälle så erbjöds vi att se en film som kom från England och som
hette ”Now the chips are down”. Jag minns den gripenhet och tystnad som spred sig i
deltagargruppen när de såg den filmen, därför här målades det upp visuellt hur den nya
tekniken skulle kunna påverka arbetslivet. Året därpå så lyssnade jag för första gången
noga på vad Lasse Kristiansson, professor i informationsteori på Chalmers Tekniska
Högskola, hade att säga. Han var ju väldigt insatt i den tekniska utvecklingen just då, men
han var också väldigt engagerad i att få människor att fundera på frågor som: Vad bety-
der nu det här, inte bara för arbetslivet och inte för användaren enbart, utan för männi-
skans tillvaro även i existentiella frågor. Jag lyssnade också på rektorn på Chalmers Tek-
niska Högskola på den tiden, Sven Olving. Han höll i början av åttiotalet, det var nog
1980 eller -81, ett föredrag om den nya teknikens effekter på arbetslivet, särskilt tillverk-
ningsindustrin. Han talade då om den helautomatiska fabriken. Han sade att det finns ju
folk anställda som bär in grejerna och bär ut dem, eller bär in råmaterialet och bär ut de
färdiga produkterna. Men själva tillverkningen kan man föreställa sig sker helautomatiskt.
Sedan slutade han sitt föredrag med en formulering som satt sig djupt i mitt minne. Han
sade: sedan när vi tänker oss att en helautomatisk fabrik tillverkar helautomatiska fabriker
då är vi framme vid den filosofiska punkten. Jag begrep inte vad det var för punkt och
jag frågade honom sedan, men jag fick inget riktigt klart besked. Men uppenbarligen
snuddade han där vid något som han hade svårt att sedan explicitgöra.

Sedan 1981 så var jag på Chalmers och då ordnades det sådana här …, vad kallades
det när man hade två positioner och en mäklare i mitten? Vi skulle tala om datautveck-
lingen, det var Curt Mieleikowsky direktör från SAAB, och jag på den andra sidan, och så
hade vi Hans De Geer som ”mäklare”.9 Jag skulle spela skeptikerns roll. Han skulle mer
vara teknikoptimisten och det skötte han väl jättebra. Sedan nämnde han på slutet, att i
den mån det går att föreställa sig datorer som är självreproducerande då vill jag inte att
mina barnbarn hamnar i den världen. Så han hade också en dystopisk föreställning in-
nerst inne.

Till allra sist en kommentar som inte är västsvensk, men ändå. Lasse Svanbergs bok:
Bekvämlighetens triumf gav mig också något att fundera på.10 Inte att man kan kommunicera
ute på nätet, utan att människor kan skräddarsy den inflödande informationen efter sina
preferenser, och då skulle bekvämligheten ligga i att är man intresserad av fotboll, is-
hockey och kanske vad som händer i USA så sorterar man bort resten. Då skulle vi få
medborgare som var partiellt handlingsförlamade, för de visste inte vad som hände ut-
över deras prefererade intresseområden. Det var en intressant bok. Jag tror jag recense-
rade den i Göteborgsposten, det var nog -82, -83. Så det är en mängd saker som händer
innan vi är framme vid Masudas mera generella resonemang.

Crister Skoglund: Skall vi se, Birgitta var före Tomas.

9 Debatten finns återgiven i Källa-skriften nr 12, Styrd datautveckling? 1981.
10 Lasse Svanberg, Bekvämlighetens triumf: Om konsumtionssamhället, informationssamhället, film-TV-video, satellit-,
betal- & kabel-TV, datakraften, linjalens seger över äggen m. m, Stockholm: Prisma, 1983.
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Birgitta Frejhagen: Jag minns också Svanbergs bok och jag upplevde den lika skräm-
mande och tyvärr kan jag uppleva att lite grand är det där vi är idag. Vi ser inte på mer
allmänt på TV längre, därför att det är ointressant, utan vi ser precis bara på det som vi är
intresserad av. Likadant är det på nätet och likadant överallt annars. Man har ingen redak-
tion som hjälper mig, stackars människa att få en överblick. Jag tror inte det kunde inte
ha blivit en sådan stor och bred medvetenhet om de här frågeställningarna då redan i
mitten av 70-talet att 95 procent säger sig ha synpunkter på datoriseringen, om vi inte i
botten hade haft den trots allt ganska breda diskussion som vi då hade gemensamt.

En kommentar också till Jacob om Minitel, som jag också var fascinerad av. Jag tror
att de kom upp i nio miljoner terminaler eller något likande. Jag tycker att man kan läsa
det här på många sätt, men ett sätt att förstå det är att det finns ett ansikte bakom vad det
blir. I fallet Minitel så var det motsvarigheten till Televerket, som det hette i Sverige då,
som egentligen hade intresset i detta. Man ville bli av med sin tunga produktion av tele-
fonkataloger och därför så skapade man Minitelsystemet. Franska televerket hade inget
intresse i informationsinnehållet. Man hade ett helt annat intresse, nämligen att folk skul-
le gå in och använda de här i stället för telefonkatalogen. Det säger lite grand trots allt om
hur intresset styr vilken användning det faktiskt blir.

Sedan till det som jag egentligen ville säga. Alltså det är ju fascinerande när vi då sitter
och resonerar om SAP:s datapolitiska grupp – den bestod för övrigt av 15 män och en
kvinna, som var jag – Jag upplevde att det var oerhört svårt att få med de här mer kritiskt
granskande aspekterna i denna grupp. Så vi har precis samma synpunkt men utifrån två
helt motsatta utgångspunkter. Jag tror att någonstans så finns båda synpunkterna spegla-
de i den här skriften.11 Jag upplever att den här skriften faktiskt, helt bortsett från politis-
ka aspekter (vilket jag möjligtvis inte kan bortse ifrån, men ändå), jag tycker faktiskt att
den har en mycket hög kvalité. Den talar om att tekniken inte är neutral och den talar om
de tänkbara negativa effekterna i form av att man blir styrd, att man via datasystemen får
lära sig att man inte skall göra någonting om man inte får först får order om vad man
skall göra, att konkurrens är självklart, att det skall mätas och så vidare och så vidare.
Men den talar också om att potentialen finns och den sätter målfrågorna i fokus. Alltså,
man måste veta vilket mål man har med att datorisera. Vad är målet? Och då är det inte
bara effektivitet, rationalitet, lönsamhet utan då är det långsiktiga, mänskliga mål som
skall vara utgångspunkten för systemutvecklingen. Jag har inte följt debatten lika nära på
senare år, men mig veterligen så har vi få skrifter som har varit så allsidiga och så lång-
siktlig i några skrivningar senare.

Det skall också sägas att alla politiska partier gjorde datapolitiska program vid den här
tiden. Det fanns inte ett parti med självaktning som inte gjorde det. Jag nämner bara
Kerstin Anér inom Folkpartiet, men alla partier hade sina visionärer som kämpade för
det här, och alla partier gjorde program. Det var ingen som ställde sig utanför. SAF gjor-
de också ett material som jag har här: Infostöd, ett synsätt, och det är Lennart Strand som
gjort det tillsammans med en professor på Handelshögskolan. Här är ett annat material:
SAF och LO, Volvo Kalmarverken. I det här gänget hör ni direkt att det här handlar de om
Volvos flaggskepp på den här tiden – de självstyrande grupperna. Alltså, alla förhöll sig
till, och arbetade med de här frågorna då.

Men det som står här i SAP:s programskrift, och som jag känner är viktigt, är att den
nya tekniken skall medverka till nya livsmönster. Man ser framför sig att vardagen kom-
mer att påverkas i en massa små detaljer och det i sin tur påverkar livsmönstren. De livs-
mönster som man vill åstadkomma är att datorerna skall ge möjlighet till förståelse, kon-
takt mellan människor, känslighet och solidaritet. Det är alltså ganska ovanliga ord för att
vara i politiska sammanhang. Sedan går man vidare och säger att det som är viktigt är att

11 Socialdemokraterna: Datorer på människors villkor – program för datapolitiken, Stockholm 1978.
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man kan omvandla information till kunskap, och att det är människans medvetna aktivi-
tet som måste vara det bärande elementet i att man bearbetar information både för kun-
skapsbildande och kunskapsutbyte.

Sedan säger socialdemokratin då, att man är beredd att föreslå lagstiftning för att
stödja de fackliga kraven på vetorätt om avtalsreglering enligt merbestämmandelagen
visar sig vara ett otillräckligt verktyg för inflytande över datafrågorna. Detta var något
vilket jag naturligtvis måste ha varit väldigt glad för att vi fick accept för i partiets datapo-
litiska program, eftersom jag -76 anställdes av LO, och var policyansvarig för LO:s syn på
datafrågorna, som ordförande för LO:s datautskott. Alltså, jag lovar det finns, tyvärr,
ingen annanstans där detta står skrivet. Jag tror aldrig någonsin man har lovat eller ens
tänkt den tanken någon annanstans senare heller. Det är näst intill inte ens så att jag tror
att det är sant att detta löfte om vetorätt faktiskt står där.

Alltså, man satte målen i fokus och man hade en oerhörd långtgående vilja att vara
med och verka för att det här verkligen skulle kunna bli av, inklusive att ge de fackliga
organisationerna veto. Och då handlar det verkligen om vetorätt. Man skulle ha vetorätt
för att kunna stoppa system där man ansåg att användningen inte skulle bidra till att arbe-
tarna utvecklades det vill säga att man inte fick möjlighet till bredare yrkesinnehåll och
liknande. Man skulle också ha rätt att kräva ändringar i befintliga system och facket skulle
ha rätt att själva använda datorerna i det fackliga arbetet, ungefär som man använder ar-
betsgivarens kontorsrum och telefoner och annat på en större arbetsplats. Ja, vi har aldrig
kommit dit, och det blev aldrig något merbestämmandeavtal av den här karaktären och
än mindre lagstiftning om veto. Men idémässigt så ser jag att -78 är en slags idémässig
höjdpunkt. För att kommentera en enda sak till om det här, så presenteras det här pro-
grammet i gamla Riksdagshuset i februari (10 februari -78 tror jag). Vi inledde med en
film. Inte den filmen som Emin pratade om. Det här var en reklamfilm från Philips som
verkligen målade upp framtiden. En totalt isolerad familj där mamman står i köket och
undrar vad familjen vill ha till middag, och barnen sitter i sina rum. De behöver ju inte gå
till skolan längre utan sitter hemma och studerar. Och i källaren så jobbar pappan med
gymmet och datorerna mäter precis hur många situps och annat som han gör. Det är
klart att ni kan förstå i vilket syfte som vi använde den filmen. Datorerna hade gjort slut
på gemenskapen. Philips hade naturligtvis ett annat syfte när de gjorde filmen. Men Jan
Nygren, som då var SSU ordförande, gick i alla fall igång på det här, och höll ett brandtal
emot tekniken. Olof Palme fanns också med i den här salen i Gamla riksdagshuset. Han
gick så småningom upp och blev, som jag uppfattade det, inspirerad av ögonblicket och
var alldeles lysande och frågade Janne om han också ansåg att vi skulle hata dammsugar-
na. Sedan höll Palme ett tal som handlade om synen på tekniken, men också om att man i
det här läget faktiskt måste sätta målen i fokus. Vi måste fråga oss vilket samhälle vi är
intresserade av. Är det ett samhälle där individerna har utrymme och där det lokala har
utrymme, eller är det ett centraliserat samhälle där vi lär oss att veta hut.

Crister Skoglund: Ok, jag har Tomas på min lista och sedan Bo och sedan Jacob.

Tomas Ohlin: Jag vill haka på Jacobs beskrivning av läget i mitten på 70-talet, med ex-
emplet att vi i de här TERESE-tillämpningarna som vi gjorde i övre Norrland, så använ-
de vi då terminaler som ansågs vara väldigt avantgarde vid det här laget. Det var Texas
Instruments skrivmaskiner och skrivande terminaler som hade sådant här ljuskänsligt
papper. Det var alltså en skrivmaskin som hade anknytning till modem genom att man i
två gummiploppar satte in telefonluren. Det var akustiska modem. Det är ju nästan
skrattretande i dagens perspektiv, men det var det som var möjligt. Det fanns andra, det
fanns de med bildskärmar, men de var stora och dyra och de var inte intelligentare än den
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här skrivmaskinen var. Precis som Jacob säger, var tekniken en fråga om att koppla på
ointelligenta terminaler på någorlunda central resurs.

Beträffande Masuda, så vill jag gärna lägga till att han var ingen marknadsförare av
sina tankegångar. Men det var ändå så att han hade ett inflytande, implicit. Kanske sär-
skilt i de akademiska kretsarna. Han var ju akademiker själv. Han exemplifierade sitt
samhälle, alltså vad han kallade informationssamhället – som egentligen var ett publikt
kommunikationssamhälle – med en liten devis som han hade vänligheten att överlämna
till mig när han var här, just 1978. Vi bjöd in honom och då så skrev han några vänliga
ord. Han skrev sitt motto, att människan är den enda levande företeelse som kan utveckla
sig genom sin egen kraft. ”Transform himself trough his own efforts”. Det här, kan man
säga, är en formulering som speglade det faktum att det samhälle som han målade upp,
och som inspirerade mig, det var ett samhälle som inte nödvändigtvis vara beroende av
tekniken, utan beroende av de möjligheter som tekniken kunde skapa. Jag var då och jag
är fortfarande en optimist. Jag tror att vi kan skapa bättre samhällen med tekniska hjälp-
medel, och jag fann att det fanns vänner som tänkte på samma sätt på många håll.

Vad gäller de öppna kommunikationssystemen har jag en uppfattning som är nästan
helt överensstämmande med Jacob Palmes. De stora systemen tillgängliga för en var – de
oskrivna böckerna – är en fascinerande utveckling. Det fanns tankar åt det här hållet re-
dan då. Jag minns att jag fick fatt på en promemoria av en slump 1974.12 Den var skriven
av den tyska professorn Klaus Lenk. Han hade skrivit den på uppdrag av OECD. Jag har
försökt att hitta den senare, men jag hittade den inte. Jag har den någonstans. Den
beskrev det kommande samhället – det publika informationssamhället – på ett sätt så att
jag hade den liggande flera år på mitt skrivbord. Jag ville ha den framme för att se på när
jag på morgonen kom till jobbet. Sedan träffade jag Klaus Lenk för några år sedan och
han insåg inte alls vilken oerhörd betydelse han hade haft för mig. Jag var mäkta impone-
rad. Han beskrev samhället mycket bättre än vad jag gjorde samma år, 1974. Jag skrev då
åt datasamordningskommittén om hur tekniken skulle kunna användas till att förbättra
arbetsmiljön och i offentlig planering, utbildning och kommunikation. Likaså inom vår-
den och inom demokratin och så vidare, men Klaus Lenks beskrivning var mer medryck-
ande och fascinerande. Så det var i mitten på 70-talet ett analyserande och, som Birgitta
säger, så fanns det grupper som började relatera sig till värderingar. Det fanns olika grup-
per och det började formuleras vissa politiska skiljelinjer, kan man väl säga. Framförallt
formulerades olika utvecklingslinjer.

Crister Skoglund: Nu har jag Bo Göranzon på min lista. Det var ett tag sedan du an-
mälde dig, så vi kanske har passerat långa vägar därifrån.

Bo Göranzon: Ja, det är väl ett antal perspektiv som är i luften här, och det går ju inte att
gå in och diskutera om det ena är rätt eller fel. Utan vad jag förstår så adderar vi ett antal
saker till varandra, som Emin Tengströms västsvenska perspektiv. Jag vill också säga att
jag hade en konfrontation med Erik Sandewall som var väldigt stimulerande i den här
FRN-serien, och jag var på vetenskapsteori i Göteborg och träffade professorn i lingvis-
tik Jens Allwood. Vi hade då introducerat ett fenomen vi kallade för ”tyst kunskap” och
det blev en dokumentation som, när jag går tillbaka och läser den idag finner att jag inte
har mycket att tillföra. Så det fanns ett antal olika sådana här kunskapsteoretiska diskus-
sioner som jag var intresserad av. Det här andra som jag nu har lyssnat till, har jag ingen-
ting att invända mot. Bara konstatera att visst, så var det.

Men det finns ju andra exempel som är minst lika legitima att diskutera i det här sam-
manhanget. Författaren Willy Kyrklund är en författare som jag inte kan bortse ifrån.

12 Förmodlign är promemorian Ohlin syftar på OECD skriften: Automated Information Management in Public
Administration by Klaus Lenk, Consultant – Paris, 14 September 1972.
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Kyrklund gestaltar den artificiella intelligensens perspektiv i förhållande Joseph Weizen-
baum och hans exempel datorprogrammet Eliza som var avsett som ett pedagogiskt ex-
empel. Genom att utveckla ett datorprogram som simulerar en psykoterapeut ville han
öka medvetenheten om datorns begränsningar. Reaktionen blev för Weizenbaum helt
oväntad. Den professionella grupp av psykoanalytiker som var direkt berörda av denna
tillämpning blev entusiastiska. De såg nu möjligheter att få ett verktyg för att reducera
väntetiderna för patienter inom den psykiatriska vården. Effekten efter mottagandet blev
för Weizenbaum en insikt om ett grundläggande problem: människor har en benägenhet
att tillskriva teknken, i detta fall ett diagnosprogram inom sjukvården mer intelligens än
den har. Vi tappar distansen. Vi inser inte begränsningarna. Detta är en viktig del av ett
utbildningssystem att fundera över.13

Crister Skoglund: Får jag bara fråga dig om en sak som förbryllar mig. Jag har gått ige-
nom gamla tidningsinlägg från den här tiden och funnit att en väldigt ofta förekommande
kritik av datorer är att de är så enkelspåriga. Att ofta så använde myndigheter och företag
som skäl till att något inte går att ändra att ”det finns på data”. Det finns t.ex. ett tragiskt
exempel som handlar om en person vars barn hade dött, men fortfarande tvingas perso-
nen betala avgifter för barnet eftersom det inte gick att ändra. Barnet kunde liksom inte
föras in som dött förrän nästa gång det gjordes en datakörning och det skulle ta ett tag. I
ett efterhandsperspektiv och utifrån slås man av att de system som fanns vid de offentliga
myndigheterna vid den här tiden måste varit väldigt inflexibla. Och det är klart, är de så
inflexibla så att det inte går att ändra om någon dött förrän efter en tid, då blir ju bilden
av att datorn styr oss rätt naturlig. Det är som om det bara fanns ”ja eller nej” att välja på
i en kryssruta. Stämmer den bilden eller är det en konstruktion i efterhand.

Bo Göranzon: I början av 80-talet hade vi vid ett forskningsprojekt vid Arbetslivscent-
rum utvärderat en studie inom socialförsäkringen. Vi fann någonting som var helt oför-
utsett, nämligen att över 50 procent – av de 20 000 anställda som deltog i studien – att de
hade tappat någonting av sin förmåga i bedömningen, i säkerheten att fatta beslut. Detta
var en ny öppen fråga, vad var detta för någonting? Hur kunde man tolka detta? Det var
ett nytt fenomen. Datautvecklings filosofi hette den bok där vi dokumenterade vad vi fann
och vi införde i det sammanhanget termen ”tyst kunskap”; vi hade en språkfilosofisk
tolkning av detta nya fenomen.14 Vid denna tidpunkt i början av åttiotalet kom det en
massiv marknadsföring omkring den nya tekniken. Ett exempel på en annons kunde se ut
så här: ”Skaffa Dig 20 års erfarenhet på tre veckor. Hans Joakim Reichman jobbar på
aktiebolaget Strömplast. Han är väldigt orolig nu för att byta jobb, men han byter jobbet.
Han är 57 år. Han sätter sig vid en terminal och efter tre veckor så har han fått 20 års
erfarenhet”

Detta var inte marknadsföring av någon ny teknik utan marknadsföring av en syn på
kunskap. Dialog med en dator var centralt som nytt fenomen i marknadsföringen. En
fullkomligt orimlig hållning enligt vår uppfattning. Vi skapade därför ett dialogseminari-
um på Dramaten för att problematisera och diskutera vad innebörden i en dialog är. Det
var Magnus Florin, som var författare och dramaturg på Dramaten och Pehr Sällström
som är fysiker och jag som samtidigt också skapade tidskriften Dialoger. Vi håller på fort-
farande både med Dialogseminariet och tidskriften efter nästan 25 år. Vi siktar på ett
genomföra vår fjärde internationella konferens på Dramaten hösten 2010 över temat
”The Art of Dialogue”.

13 Se vidare Bo Göranzon, Spelregler – om gränsöverskridande, Dialoger, s 45 ff.
14 Bo Göranzon (red): Datautvecklingens filosofi: Tyst kunskap och ny teknik, Stockholm: Carlsson & Jönsson,
1984.
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Bernt Skovdahl: Ja, det blir säkert splittrat. Om man tänker sig själv i datasammanhang
som att man tillhör en yngre generation. En som har kommit in i detta senare. Då kan
man ha en helt annan syn på frågorna. Jag tänker på själva idén att en dator skulle besluta
åt en människa. Det gör den väl inte. Man låter väl datorn göra det den gör, sedan be-
stämmer man själv. En dator är så att säga ett redskap för mig, och för alla andra som har
kommit in i PC-användningen vid samma tid.

Alltså, om vi går tillbaka till Masuda så beskriver han två scenarier. Han har ett dåligt
scenario också som var ett alternativ av Orwellvarianten. Han tror dock mest på det
goda, men det bygger lite på att människans finare sidor lockas fram. Förmågan till sam-
arbete och viljan till kreativt självförverkligande är exempelvis två punkter som var vikti-
ga för Masuda. Men han skriver om det goda scenariet att det måste planeras fram, och då
tänker jag på de här stora centraldatorerna som Jacob pratade om.

Vi samtida människor lever i en helt annan dataverklighet än det 80-tal och 70-tal
som ni pratar om, därför att var och en har den här lilla lådan hemma. Vi är inga slavar
under våra små lådor. Vi svär åt dem ibland, om de inte lyder oss, men det blev ju varken
Masudas dystopi eller Masudas utopi som slog in. Det blev någonting tredje. Det var vare
sig välvilliga myndigheter som spred datoriseringen, eller elaka myndigheter som tog kon-
troll över mänskligheten med hjälp av datoriseringen. Utan på ett helt anarkistiskt, kom-
mersiellt sätt har vi alla nu fått datorer. 80-talets perspektiv behandlar 80-talet, så att säga.

Bo Göranzon: Ja, jag håller med dig. Och det måste finnas en konfrontation. Perspekti-
ven, som flera än jag lägger fram här, visar att saker går åt ett annat håll än vad man hade
tänkt sig. Det är det jag vill poängtera.

Bernt Skovdahl: Ja, men, men det är ju min poäng också. På 80-talet så trodde man att
världen var planeringsbar, nu för tiden så tror man inte att världen är planeringsbar. Saker
och ting, inklusive teknikutvecklingen på IT-området, är inte förutsägbara och plane-
ringsbara på samma sätt som de flesta människor, byråkrater och makthavare trodde att
de var på -70 och 80-talet. Så vi lever i en annan värld, och frågan är om det inte rent av
är IT-revolutionen som har gjort världen svårplanerad. Den har bidragit åtminstone till
att göra världen svårförutsägbarare.

Crister Skoglund: Nu skall vi se. Skall vi ta en golvfråga? Har vi plats för det.

Johan Martin-Löf: Ja, jag heter Johan Martin-Löf och vid den här tiden var jag sakkun-
nig på industridepartementets enhet för forskning och utvecklingsfrågor, med speciella
uppgifter att sköta internationellt samarbete. Ni har ju inte bara varit nationella men jag
tänker vi lyfter lite på ostkupan. Tomas har berört att OECD var inne på det här området
och man skapade 1978 en arbetsgrupp för ”information, computers and communications
policy”, som jag råkar känna rätt väl, eftersom jag blev dess förste ordförande och fick
hålla på med det ända till jag lämnade departementet. Där ägnade man sig väldigt mycket
åt ett samarbete mellan de mest utvecklade ekonomierna i världen – vi var väl 22 eller 24
länder vid det laget – för att förstå lite bättre det här med informationssamhället. Sverige
utnyttjade förvisso detta arbete på ett mycket konkret sätt. Vi marknadsförde den svens-
ka datalagen, och den främste marknadsföraren var väl kanske Jan Freese vid det laget.
Det fick OECD att sätta igång ett arbete på ”guidelines for personal privacy”. Alltså rikt-
linjer och slutsatser från den svenska datalagen som vi spred. Vad är det för viktiga prin-
ciper som världens stater borde ta hänsyn till när det gäller att skydda personlig integritet?
Det var ett mycket mödosamt arbete, men jag tror det slutade 1979, i och med att
OECD:s första ”guidelines” antogs. De ligger kvar där fortfarande på bordet och har
följts av många andra ”guidelines ”senare. Det var ena saken, det var Sverige i OECD,
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Den andra saken var, att vi har berört japaner här som inspirationskälla, likt den här
Masuda. Det fanns en annan inspirationskälla i Europa, det var den här så kallade ”Nora
Minc-rapporten” som jag tror hette ”La télématique”. Var det inte så? Den kom -78, tror
jag.15 Den skrevs av två franska centralbyråkrater, och tecknade ett sådant där informa-
tionssamhälle. Förvisso var det säkert en av inspirationerna bakom Minitelsuccén i
Frankrike. De tankarna var mycket inspirerande för OECD:s arbete också, det vågar jag
väl säga. En annan sak som var mycket inspirerande för OECD:s arbete, och nu är jag
framme vid min tredje punkt, det var japanernas utveckling av det som sedan kom att bli
”femte generationens datorer”. Det var de riktiga vidundren, de här centrala maskinerna i
ännu större skala. Det skrämde nästan vettet ur västerlandet att japanerna satsade så oer-
hört på stora datorer, som var ännu större och ännu mer allomfattande. Men de var ock-
så av den här typen ”top down”. Alltså, de centrala hjärnorna kring vilket vi små männi-
skor fylkades vid våra små tangentbord, och skrämda såg för oss att vi skulle bli dompte-
rade av de där stora maskinerna. Det var ju ett perspektiv som var mycket påtagligt i bör-
jan på 80-talet i OECD:s studier. Ett perspektiv som sedan sakta bara förtvinade bort.
Jag tror att du har rätt i det att det var datorutvecklingen, alltså persondatorerna – utflytt-
ning av intelligensen mot periferin som man säger i internetsammanhang – som var vik-
tig. Det var den relativa minskningen av centralstyrningen och att centralprocesserings-
förmågan flyttades ut, som ledde till att maktförhållandena som var ”top down” vart upp
och ned. Eller man kanske ska säga, ”vart horisontellt”. Användarna kom upp i en nivå
som var i nivå med centralmaskinerna. Så jag tror att du har alldeles rätt att när du säger
att den tekniska utvecklingen var viktig. Att vi gick från stora maskiner med dumma ter-
minaler till, visserligen stora maskiner, men med en väldig kapacitet i terminalerna. Det
vände perspektiven väldigt mycket, och jag tror mycket av de här dystopierna vände sam-
tidigt.

Vart tog artificiell intelligens vägen till exempel? Det var ju också någonting som kom
på 80-talet, fast lite senare. Det var också maskiner som skulle sköta vårt jobb. Jag menar
att när vi hade använt de där maskinerna kunde vi gå hem, och så tog maskinerna över
och bara fortsatte i tangentens riktning och skötte våra jobb medan vi satt med gin och
tonic i trädgården. Det var väl ungefär vad AI skulle göra, och det vart ju inte heller sant.
Ja, nu har jag bubblat i några minuter, men anledningen var att försöka peka på några
internationella samarbetsprojekt, institutioner som skapades och en diskussion som på-
gick i vilken vi var i hög grad aktiva från svensk sida. Jag kanske skall sluta med att säga
att i OECD började vi också 1981 med den spännande frågan, om vi skulle avmonopoli-
sera televäsendet. Det vill säga, att avskaffa våra televerk i monopolinstitutionsform och i
den processen har jag jobbat allt sedan dess. Tack.

Per Olof Persson: Jag uppfattar att det är en bit som saknas här. Själv så började jag i
IT-branschen 1959 och jag uppfattar att 60-talet och 70-talet var väldigt centraliserade
kring stora datorer och sådant, men sedan under 70-talet så kom ju minidatorerna, som
inte har nämnts tidigare överhuvudtaget. Det ledde till väldigt många diskussioner och
konfrontationer inom företag där det fanns avdelningar som installerade minidatorer av
olika slag från olika leverantörer. De kämpade mot de här stora datorerna och, det tycker
jag inte man skall glömma. För mig var inte 80-talet extremt centralistiskt. Persondato-
rerna kommer, men vi hade en mellanperiod här. Så det känns helt fel att säga att 80-talet
var extrem centralistiskt. Säg 60-talet och början på 70-talet, då håller jag med.

Crister Skoglund: Ok, om vi går tillbaks till talarlistan så står Jacob först, men det kan-
ske har passerats?

15 Simon Nora, Alain Minc, ”L’informatisation de la société: rapport à M. le Président de la République”,
1978.
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Jacob Palme: Nej, men jag har en replik till någonting som sades för väldigt länge sedan.
Jag ville ge en replik till Birgitta Frejhagen när hon pratade om hur värdefullt det skulle
bli med att anställda skulle få inflytande och kunna bestämma och få vetorätt över data-
systemen och så vidare. Jag kan börja berätta några exempel på vad denna typ av använ-
darinflytande har lett till. Det har lett till att tidningarna infört regler som säger att journa-
listerna inte får skriva sina artiklar själva direkt in i dator som sedan går direkt in i sätt-
ningen. Utan journalisterna skall skriva ut på papper, och sedan lämnar man ett skript till
sättaren och sättaren får sedan på nytt föra in samma text en gång till i datorn bara för att
man inte skulle ta ifrån sättarna deras arbetsuppgifter. Det visar på de orimliga effekterna
av den här tanken. Eller ta några andra exempel. Det här KOM-systemet som jag jobba-
de med utsattes för sådana här, så kallade, användarinflytandekrav på oss. De var enbart
förstörande, nedbrytande och skadliga. Man ställde krav som till exempel att allting vi
skrev i KOM-systemet skulle raderas efter två år. Det finns ett beslut i Datainspektionens
styrelse om att vi var tvungna att radera alla möten i KOM-systemet efter två år. Jag bröt
mot det där, och jag har lagt upp en del möten ur KOM-systemet på internet nu, så att
folk kan gå in och läsa dem.16 Det är direkt brott mot de föreskrifter vi har fått från Data-
inspektionen. Personliga brev skulle raderas efter en månad och vi fick inte använda sy-
stemet för att diskutera politik och religion för det var för farliga saker för att använda
datorer till som exempel. Alltså, det här med användarinflytande som Birgitta Frejhagen
talar om, det handlar bara om en annan typ av styrning. Antingen skall en styra eller en
annan styra. Kanske blir det lite bättre om även de anställda får vara med och styra, men
det som framför allt har gjort datatekniken så framgångsrik under de senaste decennierna
är ju det att det inte är någon som styr. Det är alltså inte så att man flyttar styrningen från
företagsledningen till de anställda. Det blir bara en annan typ av styrning som blir lika
skadlig den med. Utan istället så låter man det styras genom att användarna väljer själva
vad de använder datorerna till. Datorerna utformas också så att de inte styr så mycket vad
man skall göra med dem.

Det pratas här om minidatorer, men jag tycker time-sharing – som fanns redan på 70-
talet – är mer intressant än minidatorer. För en minidator var en liten dator som oftast
användes av en eller ett fåtal personer som bara kunde kommunicera med sig själva, men
time-sharing däremot det var ett system som gjorde att många kunde komma åt gemen-
sam information på en gemensam dator. Idag så skulle vi kalla time-sharing för servrar.
Idag vet vi att det på internet finns det miljontals olika servrar som tar hand om olika
typer av tjänster, och vi kan själva välja de som vi tycker bäst gör det vi vill göra. Det som
har gjort att datatekniken har blivit så framgångsrik är inte att användarna har fått infly-
tande utan det är att användarna inte har fått inflytande. Istället har användarna fått rätt
att välja själva. Man väljer alltså. Man får inflytande inte genom att sätta regler och före-
skriva att ni får inte göra det, ni får inte göra det, ni får inte göra det, utan man får infly-
tande genom att man får välja vad man använder datorerna till och vägra att använda det
som inte är bra. Om vi tittar på de datorsystem som är världens mest framgångsrika da-
torsystem. Vilka är världens mest framgångsrika datorsystem? Ja, det är väl World Wide
Web och ordbehandling och liknande saker. Kalkylarksystem kanske. Vad är det då som
utmärker World Wide Web, ordbehandlingssystem och kalkylarksystem? Vad är det som
utmärker de här datorsystemen som gör att de blir så framgångsrika? Jo, det är att de inte
är uppifrånstyrda. Det är inte så att det är inbyggt i Microsoft Word att man bara får skri-
va vissa saker. Det är inte så att om man försöker skriva politik så säger Microsoft Word
”aja baja, du får inte skriva om politik, det är förbjudet”. Utan man får göra vad man vill.
Allt vad man kan skriva på svenska språket kan man skriva med hjälp av Microsoft

16 Se http://people.dsv.su.se/~jpalme/qzkom/.
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Word. Det är väl en orsak till att Microsoft Word blivit så framgångsrikt. Det är likadant
med World Wide Web. Vem som helst kan lägga upp vilka sidor man vill på webben, och
det är ingen som sitter och bestämmer och säger att det här får du inte göra och det här
får du göra. Framgångarna har kommit därför att man själv får välja användning, hur man
vill göra och på vilket sätt. Kalkylarksystemen är samma sak, Det utmärkande för ett kal-
kylarksystem är att man själv kan lägga upp sina nya beräkningsmallar på nya sätt. Man
kan själv bestämma vilka celler som skall beräknas och på vilka sätt. Alltså, med hjälp av
ett kalkylarksystem har man en oerhörd frihet att själv avgöra hur man använder det och
på vilka sätt. Det är det som är avgörande. De mest framgångsrika datasystemen är de
datorsystem som inte styr och bestämmer över oss, utan ger oss själva makten att själva
bestämma vad vi själva vill göra med datorerna. Det är de som lyckas.

Crister Skoglund: Jag ville bara ställa en följdfråga för att tydliggöra något som jag är lite
osäker på själv. Visst var det så att det är -79 som KOM-systemet plötsligt stängs av? Var
det för att Datainspektionen tolkade det som ni gjorde som att det fanns en möjlighet att
registrera folks åsikter. Alltså att man tänkte sig att den här KOM-diskussionen, i och
med att den loggades, skulle kunna vara möjlig att gå baklänges in i och, att det därför
kunde ses som någon slags registreringsprocess?

Jag kan förresten rekommendera er att titta på de här loggarna som finns ute. Jag var
inne och tittade på dem och fann dem fascinerande. 1983 förs exempelvis en diskussion
– apropå det här med storebror – där någon i ett möte föreslår att man skulle kunna
samköra de olika ekonomiska registren som finns. Därmed så skulle man slippa deklare-
ra. Det skulle kunna göras centralt och så skulle man få ett papper som säger att ”den här
inkomsten framgår det att ni har tjänat under det här året. Var vänlig att godkänna eller
inte.” Det ledde till en lång debatt. Några säger nej. Det här är ju verkligen 1984 då är
storebror ser oss, men diskussionen rullar fram och tillbaks och några tycker istället att
det vore skönt att slippa deklarera. Idag är vi där och det är väldigt lite diskussion om det.
Åter till min fråga. Vad jag förstod så var det just för att man var rädd för att det skulle
vara någon slags register som man agerade. Man helt enkelt hade missförstått dess funk-
tion, stämmer det?

Jacob Palme: Nej, det är helt enkelt så att när man skrev datalagen såg man framför sig
ett skräckscenario av hur datorer skulle användas för att registrera alla människors åsikter
och allt vad de gjorde i detalj och med hjälp av några centrala registerinnehavare styra
och bestämma över människor. Då beslöt man sig för att skriva en lag som skulle hindra
det. Det blev då datalagen, och datalagen sade att det är förbjudet att i en dator registrera
annat än sådant som är tillåtet enligt anvisningar från Datainspektionen. Datainspektio-
nen utfärdade föreskrifter vad man får skriva i datorn, och bara det som stod det i Data-
inspektionens föreskrifter får finnas och ingenting annat. Det innebär då att det jag pra-
tade om – den fria diskussionen där vem som helst kan skriva vad man vill – det var helt
otänkbart. För att datalagen säger att man får bara skriva det som datainspektionen i sina
föreskrifter har sagt att man får skriva. Eftersom man då var speciellt rädd för registre-
ring av uppfattningar om politiska och religiösa åsikter, så står det i datalagen att man
skall vara särskilt försiktig med att ge tillstånd till sådana register som registrerar politiska
och religiösa åsikter.

Under den här tidsperioden var det många som införde olika typer av system där folk
kunde kommunicera med varandra. KOM var inte alls det enda. Det var många andra
som gjorde andra system. Det var många som gjorde kopior av KOM-systemet också,
och under 80-talet fanns det olika varianter av KOM-systemet som hade en stor betydel-
se. Så vi var inte alls de enda utan det fanns en massa andra KOM-kopior, men av alla de
här människorna som gjorde sådana här system för att kommunicera, så var vi de enda
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som ansökte om tillstånd enligt datalagen. Ingen annan ansökte om tillstånd, och Datain-
spektionen brydde sig inte det. Bara man inte sökte något tillstånd så fick man göra vad
man ville. Men vi gjorde det. Det var väl min opposition. Jag tyckte att det var orimligt
att ha en lag som sade att man inte fick diskutera religion och politik på datorn. Det tyck-
te jag var rena vansinnet. Därför så skrev jag med avsikt en ansökan till Datainspektio-
nen, där jag skrev att vi vill kunna diskutera vad vi vill, till och med religion och politik.
Detta bara för att tvinga – hoppades jag – Datainspektionen att inse att de hade fel. Men
Datainspektionen tyckte att de hade rätt, så de beslöt att vi inte fick ha det här systemet.
Lite senare fick vi tillstånd att driva det bara vi lovade att inte diskutera politik och religi-
on.

Sedan satte vi igång att använda systemet och vi diskuterade politik och vi diskutera-
de religion och alla sådana där saker. Vi hade till exempel ett möte om kärnkraften, alltså,
en väldigt central politisk fråga som var väldigt aktuell i den tiden. Det var ett möte med
väldigt långa diskussioner. Vi hade också ett möte som hette ”kristna erfarenhetsutbyten”
där personer som hade den kristna religionen kunde utbyta erfarenheter och sin syn på
världen och så vidare. Vi brydde oss inte alls om vad Datainspektionen hade sagt och
Datainspektionen lade sig inte i. De insåg väl att om de skulle gå in och komma med
anvisningar till oss som: ”aja baja, ni har diskuterat politik fast ni inte fick göra det”, så
skulle det bli ett ramaskri. Folk skulle inse det orimliga i vad de gjorde, så de vågade ald-
rig driva igenom vad som stod i deras egna föreskrifter.

Crister Skoglund: Vi har snart kaffe, men får jag fråga dig Birgitta. Du satt ju i Datain-
spektionens styrelse då. Stämmer det här med din minnesbild?

Birgitta Frejhagen: Alltså, jag minns bara att vi behandlade KOM-systemet vid ett till-
fälle. Inför integritetsseminariet så gick jag igenom gamla protokoll och fann att det var
1980. Då var det fråga om bordläggning, därför att det skulle komma en utredning om
någonting om tre månader, och jag minns att jag reserverade mig. Jag vet alltså att jag
reserverade mig mot ett beslut men jag är lite osäker på exakt vad det var. Jag tror att det
mesta av det här skedde i kontakt mellan er och inspektionens tjänstemän. Det var inte
en styrelsefråga, utom vid ett tillfälle, och då var det fråga om en bordläggning som det
yrkades på av formella skäl – att vi borde vänta in en utredning som skulle komma om ett
par månader, vad jag vet. Men, får jag fortsätta.17

Crister Skoglund: Jag tänkte, skall vi ta kaffe nu, för att…

Birgitta Frejhagen: Ja, det var en väldigt bra idé.

Tomas Ohlin: Jag vill gärna avrunda den här delen med en kommentar…

Birgitta Frejhagen: Ja, jag vill gärna avrunda också i sådana fall, om det visar…

Tomas Ohlin: Gör det, du har ordet.

17 Efter seminariet gick Jacob Palme igenom handlingarna rörande Datainspektionen och KOM-systemet
och fann då: ”Datainspektionens styrelse behandlade KOM-systemet vid två tillfällen under 1970-talet.
Hösten 1978 beslutades att inte tillåta KOM-systemet, våren 1979 beslutades att ge tillstånd, fast med star-
ka restriktioner på användningen. Birgitta Frejhagen var med som LO-s representant i styrelsen, och stödde
styrelsens beslut. För mer information se http://people.dsv.su.se/~jpalme/s1/history-of-KOM.html.”
Källa: e-mail från Jacob Palme till Crister Skoglund, 24/10 2008.
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Birgitta Frejhagen: Ja, ok. Alltså jag bara känner så här att Bernt pratar om mitt ”verk-
tyg” och Jacob pratar väldigt bra om det här med att kommunicera på de vita arken. Jag
tror att det är otroligt viktigt att se att den användningen finns, och vi vet idag hur det där
kan se ut dessutom.

Men det som också är viktigt det är det som händer på en arbetsplats där du i dina
dagliga arbetsrutiner påverkas av system som kanske har helt andra syften än du själv och
som styr vad du ska göra och vad du ska söka. Och det måste vara så. Det kanske är möj-
ligt att vi en dag kan komma till en situation, där vi kan har en helt annan typ av arbets-
organisation, men i den situation vi har både på kontor och i tillverkning – eller service –
så är systemen fortfarande oerhört styrande. Det är faktiskt svårt att hitta undantag, utan
systemen är byggda för att vara så rationella som möjligt utifrån önskemålen hos de som
har betalt dem. Då har man jobbat med att minska behovet av utbildade arbetskraft och
minska behov av specialister på olika sätt. Samarbete, gemensamma beslut etc. är till sy-
nes inte rationellt ur den utgångspunkten. Det har inneburit att de erfarenheter som
finns, är väldigt negativa. Man blir styrd, man blir förminskad, man får underordna sig,
man får lära sig en läxa om att systemen styr vad du skall göra i nästa steg och nästa steg
och så vidare.

Jag tycker Bosse Göranzons Dialogseminarier har haft stor betydelse. Jag har inte va-
rit på många men jag var på ett antal under 70-talet. De var väldigt bra, för där belystes
just den här konfrontationen om vad det kan handla om. Vad är det för kunskap som är
viktig på en arbetsplats under en arbetsdag? Och vilken betydelse har den? Det är väldigt
grundläggande för mig som människa. Det finns ett seminarieprogram som jag har
plockat upp här. Jag berättar om det, för att visa att det är ett just ett sådant fantastiskt
undantag att det får utrymme på Dramatens stora scen 1976.

Exemplet är från Statens Invandrarverk som det hette på den tiden och en konsult
som heter Lennart någonting. Han berättar om att han kommer dit. Han har ett uppdrag.
De skall göra en omorganisation. De skall använda datorer. Han finner det alldeles själv-
klart hur man skall göra. De kan dela upp jobbet som nu är ganska ostrukturerat på fyra
grupper. Det en stor grupp på ungefär 100 av 260 personer det handlade om. Vi (syste-
merarna) delar upp gruppen i fyra delgrupper, några jobbar med förbehandling, några
med registrering, några med efterbehandling och några med dossierhantering. Han utar-
betar ett datoriserat system och det går på remiss och användarna är med och tillfrågas i
remissomgången. System- och organisationsförslaget går också på remiss till rikspolissty-
relsen och till facken. Och ja, man får godkänt överallt. Sedan beslutar faktiskt Riksdagen
om en tidsplan och budget. Då har man inte mycket svängrum kvar! Men. Vad han sedan
berättar är att han då fick impulser om arbetsrotation, arbetsutvidgning och om vilken
kunskap som är viktig att få utveckla i ett yrke – och att få utveckla tillsammans med
andra. Han har då civilkurage nog att faktiskt säga det osägbara – vi gör ett annat system.
Dom ger användarna en gedigen utbildning på tre dagar, och utifrån den för man ett
resonemang om hur man skulle kunna bygga upp det här arbetet. Alltså, det här är en
sådan där lyckosaga. Dessutom så gjordes det här 1970 och han berättar om det -76, så
han kan se tillbaka på det lite grand i backspegeln. Man förhandlar också om nya löner
och 25 av 60 anställda som de förhandlar om kommer upp i lönegrad A-17. Tidigare var
det bara en som fanns i A-17. Alltså, man kan säga att verket hade gjort sig mycket mer
beroende av dyr arbetskraft, välutbildad och säkert stark och drivande.

Jag menar, det är oerhört intressant, men här är det inte de enskilda och deras enskil-
da verktygslådor det handlar om, utan det handlar om synsätt på vad vi skall använda
informationen till i deras vardag. Och vem som får bygga upp förutsättningarna för att få
bygga kunskap. Och det kanske vi kan återkomma till. Vad är då detta med kunskap?
Vem får bygga kunskap i sin arbetsvardag?
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Crister Skoglund: Hade du kort kommentar till det före kaffet.

Tomas Ohlin: Ja, Jacob hänvisar till tillämpningen av datalagen och det är intressant.
Alltså, vad som är strukturellt intressant enligt min mening är tidevarvet då den kom till.
Det var 1973 som den första nationella datalagen i världen skrevs och Datainspektionen
föddes 1974. Det var precis den tid som vi nu har pratat om, ett bra tag. En tid då de
stora datorerna fyllde föreställningsvärlden. Datorer var, som Jacob säger, någonting hot-
fullt och någonting som man måste passa sig för. De kunde missbruka personuppgifter å
det hemskaste och därför så måste vi reglera användningen av personuppgifter av olika
slag. Det fanns väldigt detaljerade föreskrifter för Datainspektionen om hur de skulle
tolka datalagen. Vad man fick göra och inte göra, precis som Jacob säger. Det här är in-
tressant. Sedan har vi haft tre eller möjligen fyra revisioner av datalagen, och jag tror att
det var den första som kom ungefär vid den tid Birgitta hänvisar till, omkring 1980. Jag
satt med i den tredje tror jag, då man försökte skriva om lagen. Varje gång som man skri-
ver om så speglar utfallet den tid och den föreställningsvärld man har då. Tio år efter 70-
talets mitt hade man inte samma hotbild. För då hade de decentrala systemen, försiktigt
men dock, börjat komma. Betydligt senare lever vi i andra föreställningsvärldar. Nu håller
vi på och skriver om ett antal sådana lagar, och nu lever vi i föreställningen att vid grän-
serna finns de hemskaste varelser som vi måste avvisa. Och det är en föreställning som är
väldigt stark just nu, men som inte fanns för fem år sedan. Vi får väl se hur länge den
kommer att finnas, men det är viktigt alltså att se de här styrande stora regleringarna i det
tidsperspektiv då de kom till.

Crister Skoglund: Ok, då tar vi kaffe. Skall vi kunna klara av det så snabbt att vi är till-
baks tjugo över.

–Kaffepaus–

Crister Skoglund: Skall vi köra igång igen. Först en praktisk sak, och det är att vi har
lovat att vi skall sluta senast kvart i fem, därför att lokalen skall vara uttömd till klockan
fem inklusive utrustningen. Några skall också iväg på annat så att det vore bra om vi för-
söker hålla det.

En sak vi skulle vilja att vi kom in på under den här senare halvan är föreställningen
om relationen mellan information och kunskap och vad det skulle kunna leda till. Själv är
jag väldigt nyfiken på hur de här tidiga debatterna om expertsystem och tanken att en
expert, en kunskapsingenjör, som skulle kunna ”tanka av” människor kunskap genom att
stå vid sidan om och titta på hur man gjorde och sedan skriva ned en algoritm för det
optimala utförandet utav ett visst jobb. Vi får väl se, men den delen hör ju också till dis-
kussionen. Vårt samtal får väl vara lite spretigt för det var ju också – vilket jag tror är
viktigt att komma ihåg – en spretig debatt vid den här tiden. Det fanns en lång rad olika
aktörer som målade upp ett ljust scenario, som det här att man skulle kunna bli expert på
20 minuter, och det fanns dystopiska inriktningar. Det fanns människor som mest såg
den ena sidan av saken och andra som såg den andra, men med de startpunkterna släpper
jag lös diskussionen. Jag har en lista som jag följer i gammal svensk ordning och på den
står Birgitta först, Tomas, Emin och Bosse Göranzon än så länge. Skall vi köra i den ord-
ningen.

Birgitta Frejhagen: Ja, jag avslutade ju förra passet så jag kan fatta mig kortare nu, men
det som jag inte sade då var att det vi pratar om är människors föreställningar om datorer
när vi talar 70-talet i stort. När vi kommer fram till -84 så finns det siffror på att 10 pro-
cent av LO-medlemmarna använde datorer. Alltså bara 10 procent och det var 1984, så
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det är ju oerhört långt fram egentligen. Det betyder att datorerna fanns på de stora verk-
städerna och i processindustrin Det fanns 1984 bara 350 butiker som hade datorstyrda
kassasystem till exempel, så vi talar om en period där det i huvudsak är föreställningar,
idéer, om vad man kan tänka sig att man kan använda information till. I våra föreställningar
är vi helt obundna av om det är fysiskt möjligt med de terminaler, tangentbord, överfö-
ringar och standarder som då fanns, men vi kan alla förstå vad information är och vi kan
alltså tänka oss vad vi skulle kunna göra om vi har någon slags inopererad grunka i huvu-
det eller så. Vi kan tänka oss vad som helst. Detta tror jag är viktigt att ha med.

Sedan när det gäller kunskap, så pratade jag om den väldigt stora skillnad som det var
om man fick små jobb – typ bearbetning, efterbehandling och så vidare – i en grupp helt
specialiserad på detta. En grupp med lätt utbytbara individer, låg lön, litet förtroende från
arbetsgivarens sida och med låg självkänsla hos individer med liten möjlighet att utveckla
sitt jobb, eller om man faktiskt ingår i en arbetsgemenskap där man gör en arbetsfördel-
ning och kanske också har arbetsrotation och ett gemensamt ansvar och kontrollerar sina
egna arbetsuppgifter. Det är inte någon annan som kontrollerar utan man har, så att säga,
makten över flödet av information om vad var och en gör och där man sedan enbart
lämnar mer samlad information vidare. Det är en oerhörd skillnad i vilken läxa man lär
sig på sin arbetsplats varenda dag i dessa två verkligheter. Och – det är till synes enkla
tekniska informationssystem som avgör om man hamnar i den ena eller den andra verklig-
heten.

Jag tänkte också kommentera en enda sak till och det är den här fysiska känslan som
analoga instrument ger. Jag såg det nere i Trollhättan första gången, och senare såg jag
det också på många andra ställen. Det är fascinerande att se de här analoga instrumenten
med termometrar och visare – det kan vara en skog av dem längs väggarna i ett stort
kontrollrum. För mig är de obegripliga när jag kommer in som besökare. Men för de som
arbetar där så är den skogen helt begriplig. De ser om det börjar vaja någonstans, likaväl
som om man går i en riktig skog. Men att jobba med bildskärmar och med bilder av stap-
lar och diagram som byts hela tiden, är något helt annat. Det är fråga om en helt annan,
fragmenterad typ av input utifrån vilken man skall försöka få överblick och kunna ta be-
slut.

Det var naturligtvis så att det var grövre missar i början av datoriseringen. Man trodde
att det skulle vara så lätt att förse användarna med bra information eftersom man kunde
samla in den bättre, men de facto hade de gamla analoga instrumenten ett oerhört stort
värde. De var en form för att förmedla information, som vi människor hade lättare att
omvandla till kunskap. En form som hade mycket hög kvalitet, jämfört med de mängder
av bilder som vi nu lever med.

Crister Skoglund: Tomas.

Tomas Ohlin: Jag har inte riktigt lämnat 70-talet, men befinner mig i min tankevärld på
väg från 70-talet in i 80-talet. Vad som händer då är på ett sätt av avgörande betydelse för
mycket av det vi håller på med idag nämligen olika sätt att använda internet, för då skapas
ju de stora nätverken i och med, i första hand, den franska utvecklingen kring Teletelnä-
tet och Minitelterminalerna som Jacob varit inne på tidigare. Johan Martin-Löf nämnde
också en väldigt viktig händelse. Det publicerades i Frankrike en skrift som hette
”L’information de la societé” skriven av två herrar som hette Simon Nora och Alain
Minc. Det var i januari 1978 och var ett sätt att beskriva, skall vi säga, det första nätsam-
hället. (Jag har faktiskt en bok här som beskriver den franska utvecklingen i detalj.)

Fransmännen har ju alltid haft en viss längtan till en centralstyrning men här gav man
i uppdrag åt två ganska fria tänkare – en var ursprungligen tekniker, en var ursprungligen
politiker – att måla upp ett samhälle i framtiden där inte maskinerna stod i fokus utan där
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näten stod i fokus. Och det här var innan näten fanns! Vad de gjorde var att de dedikera-
de en bit av det franska telenätet och gav i uppdrag åt tre stycken väldigt franska industri-
er att på basis av en specifikation ta fram en terminal som skulle spridas till hela det
franska folket. Den fick kosta högst 1000 franc, det var ungefär 1000 svenska kronor på
den tiden. Den här Minitelterminalen togs fram i olika skepnader och levde sedan under
en 10-årsperiod (och den finns fortfarande kvar på en del håll). Birgitta nämnde att det
var 9, men jag har siffran 7 miljoner terminaler. Men det kan kvitta, det var en väldig
massa terminaler som kom ut. Vad de kunde göra det var att förebåda vad som sedan
skulle komma vad gäller kommunikation. De hade alltså e-post, alla terminalerna, och de
hade den elektroniska telefonkatalogen som ju var en viktig motiverande faktor, som
sagts tidigare, för då fick man fram en del pengar. Det franska telefonkatalogsystemet
gick dåligt så att man behövde göra något, och det tredje var – vilket var det viktigaste av
allt – de skapade en möjlighet för många informationsleverantörer att etablera sig. Det
som Jacob nämnde är ju det kanske viktigaste för det system som de då skapade, nämli-
gen att man definierade så kallade ”kiosker” där varje ”kiosk” hade en viss tariff. Det
kostade så här mycket att etablera sig och visa upp sig i den här kiosken, och det kostade
så här mycket för användarna att använda tjänsterna i just den här kiosken. Det fanns
”3615” och ”3616” och det fanns ungefär ett dussin olika typer av kiosker. På olika nivå-
er kunde man sedan definiera sina tjänster: kvalitetsnivåer och kvantitetsnivåer. Sedan
införde man ett sätt att ta betalt – att samla in alla de här centimerna – nämligen att lägga
det på telefonräkningen. Det var lätt gjort om man var fransman, eftersom det var natur-
ligt att France Telekom skulle hålla i mycket av det här.

Att Minitel gav en möjlighet för många att etablera tjänster enligt helt egen pipa blev
ganska avgörande, och där uppstod det då en mängd tillämpningar varav många var in-
dustrinära. Det tog sin tid innan de fick fäste, men när de väl hade börjat så kom många
särdeles innovativa tillämpningar. Det kom ett stort antal samhällstillämpningar och jag
ägnade ett par resor ned till Paris för att intervjua folk som höll på med publika tillämp-
ningar – offentliga system av olika slag – och det var ganska fascinerande att se hur man
för första gången kunde närma sig kommunikation med ett helt folk eller åtminstone
väldigt många människor på ett samlat sätt. Det var så fascinerande att man sedan natur-
ligtvis försökte göra om det i en hel del länder. Bland annat i Sverige där vi skapade Tele-
guide som levde under ett par år innan det misslyckades.18 Många andra länder gjorde
samma sak och det tekniska format som man så småningom kom att använda för alla de
här tillämpningarna var Videotex. De levde ungefär i en tioårsperiod var en direkt före-
gångare till internet. Ja, till sin funktion exakt föregångare till internet. Videotex som kon-
cept finns beskrivet i en bok som jag skrev och som kom ut 1986.19 Den behandlade de
länder och de funktioner som fanns fram till mitten på 80-talet. Det här är en bit utveck-
ling som, enligt min mening var bland det mest väsentliga som hände under de här första
åren på 80-talet och när man har sett hur internet sedan gått vidare så får man den största
respekt för de vänner som kunde förutse de här stora öppna näten långt innan de fanns.

Crister Skoglund: Intressant, men det är som historiker alltid svårt att hantera med så-
dana här fenomen där vi vet hur det gick. För det fanns ju också massor med försök som
startade som aldrig blev någonting. Jag minns att jag anmälde mig till Teleguide, men jag
fick aldrig någon apparat innan försöket lades ned. Men det är en lite annan fråga. Emin
du har ordet.

18 Försöksverksamhet med Teleguide startade 1991. Projektet som drevs i Televerkets regi kom dock aldrig
riktigt igång och lades ned redan 1993.
19 Tomas Ohlin: Videotex, Stockholm: Riksdataförbundet, 1986.



33

Emin Tengström: Ja, eftersom, det närmar sig slutet så tänkte jag få krypa fram lite i
tiden, men innan jag gör det så har jag en liten replik till Bernt här när det gäller påståen-
det, att människor idag inte känner sig bundna av sina datorer utan använder dem som
hjälpmedel. 1996 – och det är ju inte precis idag men det är inte så länge sedan – så fick
jag ett deltidsjobb vid Ålborgs Universitet. Det ledde till att någon tjänsteman satte ett
kryss i rutan för utvandrad. Så småningom lyckades jag övertyga dem om att jag inte hade
utvandrat. Jag hade min huvudbostad i Göteborg liksom min hustru. När tjänstemannen
i fråga hade accepterat min argumentation så frågade jag: Hur skall jag göra nu då? Ja, vi
kan ingenting göra i datorn säger hon då. På min fråga vad jag skulle göra då fick jag sva-
ret: ”Du får söka svenskt medborgarskap.” Vilket jag också gjorde – och beviljades tack
och lov – annars hade jag varit dansk vid det här laget.

Nå, det var inte det jag skulle komma in på, utan en kurs jag hade hösten 1984. Jag
rör mig nu inom universitetsvärlden som inte är så beslutsrelaterad, utan det handlar mer
om att fundera på begrepp och sociala konsekvenser i stort. Jag hade då en kurs som
hette ”informationssamhället”, och detta var vid en tidpunkt då jag nog, pinsamt nog,
hade använt det ordet själv i en GP-artikel som en neutral term. Min kritik mot begreppet
hade alltså ännu inte vuxit fram, men att vara kursledare på den här kursen och studen-
ternas frågor och invändningar ledde till att min kritiska inriktning växte. Det som stu-
denterna pekade på, och det här var ett typiskt uttryck på den tiden, var att det skulle bli
en social klyfta mellan de informationsstarka och de informationssvaga, även kallat in-
formationsproletariatet. Det där var lite schvungfulla formuleringar men kan vara bra för
att erinra om hur vi tänkte då. I den här kursen deltog åtskilliga från många håll, Jan
Freese var där till exempel, så det var folk som befann sig i fronten. Sedan under -85, -86
ledde jag ett tvärvetenskapligt seminarium, ”AI”, och jag var nog också från början lite
imponerad av AI. Det här Elizaprogrammet till exempel tyckte jag var otroligt, även om
man kunde genomskåda så småningom vad det byggde på för idé så att säga. Men även
expertsystem, ja, de verkade ju intressanta. Det var många, även från Chalmers, med på
den här seminarieserien – och vi hade inbjudna gäster – och så småningom växte kritiken
mot AI:s möjligheter. Det ledde väl fram till att jag tyckte mig då identifiera, vad skall jag
säga, formaliseringens begränsningar och det vette då åt det resonemang som Bo har fört om
tyst kunskap. De blir en, restmängder av erfarenhet och, ja, vad ni vill kalla det – vi sak-
nar ju ord för det – men ”tyst kunskap” är ju bra tills vidare. Efter detta så började jag
fundera på begreppet ”information” och tyckte att det hade blivit så fruktansvärt fre-
kvent i svenskan. Det gamla hederliga ordet ”upplysning”, det hade ju nästan försvunnit.
Alla sade ”information”. Hur kunde man då förklara denna popularitet? Ja dels var det
alltså informationsteknikens bländande uppvisningar, men det var kanske också så att
under låg tanken på informationsteorins matematiska exakthet medan den semantiska
informationen utmärker sig av mycket, mycket sämre grad av exakthet. Så själva informa-
tionsbegreppet började i mina ögon att falla sönder och bli olämpligt. Jag kunde också
möjligen tänka mig att en bidragande orsak till dess popularitet var att det gav en skenbar
bild av demokratisering. Jag hörde en elev säga i radion: ”det här har jag inte fått någon
information om i skolan”. Då var eleven och läraren och likställda på något sätt. Han
sade inte ”det här har jag inte fått någon undervisning om i skolan”, för det ger genast ett
intryck av att läraren har ett kunskapsövertag, och det ville man inte vidgå, om man nu är
lite elak som jag är i den här tolkningen. Då konstaterade jag ju med stor glädje att det
kom en skrift som hette Information om information. Jag tror den kom -84 eller -85 skriven
av Sture Allén och den som då var tekniska nomenklaturcentralens tjänsteman, jag har
glömt hans namn.20 Där hävdade de mycket bestämt att man måste göra klart att orden
information och kunskap tillhör helt olika domäner, som de uttryckte det. Då började jag

20 Sture Allén, Einar Selander: Information om information, Lund: Studentlitteratur, 1985.
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fundera på ”kunskap”, och det var ju inte så enkelt det heller, och där fanns inga riktigt
gångbara klassifikationer. Själv snickrade jag till att det finns en ”vardagskunskap” som vi
alla delar och som växer med vår livserfarenhet. Det finns en ”yrkeskunskap” som man
respekterar så som icke introducerad i ett yrke, och så finns det den ”vetenskapliga kun-
skapen”. Så även ordet kunskap kan splittras upp på det här viset, och då får det konse-
kvenser för hur man kallar det samhälle som man tycker börjar växa fram. Kallar man det
”informationssamhälle” så får man vissa associationer, säger man ”kunskapssamhälle”
istället, vilket jag då föredrog 1986, då blir det helt andra associationer.

I en intervju hade jag sagt någonting ungefär som jag sade nu. Då inträffade det lusti-
ga att i min telefon hörde jag plötsligt Bengt Göranssons röst och han säger då mycket
kort: ”Jag har läst vad du har sagt och jag tycker som du”, och så lade han på luren. Men
till min häpnad så kom det i det årets budgetproposition in precis den här formuleringen
att skall vi tala om framtiden skall vi tala om det som ett kunskapssamhälle och inte ett
informationssamhälle. Nu kan man ju säga att ordet kunskapssamhälle är en stark kon-
kurrent idag, om vi nu får lov att titta på dagens situation, men fortfarande så oroas jag
utav unga människor som säger att de hämtar sin information på nätet. Jag hämtar också
min information på nätet, men min bild är, att för att kunna hämta relevant och korrekt
information på nätet måste man kunna förskräckligt mycket i det ämnet. Annars så blir
det ett sammelsurium utav icke integrerade informationselement. Så även om jag nu har
släppt det här, och ägnar mig åt bilar istället, så är jag fortfarande bekymrad.

Crister Skoglund: Nu står Bosse Göranzon på min lista. Tänker du ta upp den här trå-
den om skillnad mellan kunskap och information? Är det viktigt om vi säger kunskaps-
samhälle eller informationssamhälle?

Bo Göranzon: Jag var med och arrangerade en internationell konferens finansierad av
Europakommisionen kring 1985 som hette Culture, Language and Artificial Intelligence, det
var 350 deltagare från 15 länder, och bland annat var Masuda där från Japan. Det där
resulterade sedan i sex böcker som kom ut under hela 90-talet. En idédebatt med kon-
frontationer om det här fenomenet ”tyst kunskap” med bland annat professorerna i filo-
sofi Dag Prawitz och Allan Janik. Det breddade en idédebatt, en europeisk idédebatt, och
det var även deltagare från Japan och USA. Det var viktigt att få till den här debatten
genom Dialogseminariet som just hade startat. När Norbert Wiener och John von Neu-
mann i slutet av 1940-talet formulerar kunskapsteorin för cybernetiken är Wilhelm Gott-
fried Leibnitz en central referens. Drömmen om det exakta språket som Leibnitz formu-
lerar på 1640-talet. Det är efter 30-åriga kriget, och det skulle förekomma alla konflikter
och konfrontationer genom att vara ett språk som på något sätt medgav konsensus. Det-
ta är grundperspektivet som dominerar Alan Turings arbete med att formulera de kun-
skapsteoretiska grunderna för den artificiella intelligensen.21

Tomas Ohlin: Får jag haka på och fråga dig, om man tar en övergripande rubrik över de
här seminarierna, så är det väl ”datautvecklingen på 60- och 70-talen” i första hand. Har
tillkomsten och framväxten av de tekniska system som vi på olika sätt diskuterar här, haft
någon tydlig koppling till den här kunskapsteoretiska utvecklingen som du beskriver nu?

Bo Göranzon: Ja, både Norbert Wiener och Alan Turing var ju definitivt var kopplade
till de grundläggande idéerna. Inte minst Turing när han åker till Manchester och till-
sammans med von Neumann skall bygga den första datorn. Han har skrivit sin avhand-
ling en femton, tjugo år tidigare – en mycket avancerad avhandling om idén med datama-

21 Se vidare Bo Göranzon, Spelregler- om gränsöverskridande, Dialoger, 2001.
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skinen – så det är klart det finns en koppling. Hans förhållande till kunskap är ju en an-
nan än Descartes till exempel. Han säger ju ja till frågan om maskinen kan överträffa
människan år 2000 medan Descartes säger att människan har en distinktion gentemot
maskinen och djuret; människan kan aldrig ersättas av en maskin på grund av att hon har
ett språk. Så de språkfilosofiska idéerna är för mig helt avgörande, inte jämförelsen mel-
lan datamaskinens och människans kapacitet att lagra information. Herbert Simon tror
jag är en av de mest förödande figurerna i det här sammanhanget – han fick nobelpriset i
ekonomi – som pratar om stora och lilla hjärnan och sedan jämför maskinens minne med
människans minne. Det är ett stickspår som är en falsk analogi. Det är människans språk
och datorns språk som ska jämföras. Då får man en mer komplex och idémässig diskus-
sion om vilka tillämpningar och vilka gränser som finns för automatisering.

Crister Skoglund: Vill du komma in Bernt?

Bernt Skovdahl: Ja, jag vill bara göra en kommentar. Eftersom idéhistoriska perspektiv
blev indragna så vill jag berätta om ett idéhistoriskt perspektiv – mitt perspektiv i det här
fallet – och det gäller då Norbert Wiener, men kanske också Claude Shannon. Jag kan
säga så här: Efter ”den Kopernikanska revolutionen” jag varit med om som datoranvän-
dare, är ”information” lika med antalet bits. En stor fil innehåller mycket information, en
liten fil innehåller lite information, och jag har inte alls de relationsproblem som, som
Emin arbetade med på 80-talet. Jag ser inte problemet på samma sätt. Det är väl inte
precis all information som man kan utvinna någon kunskap ur. En porrbild utlagd på
nätet innehåller mer ”information” mätt med bitmåttet i datateknisk mening än Einsteins
samlade verk upplagt som textfil. Då finns det alltså en sammanblandning mellan det
mänskliga informationsbegreppet – som i sin tur måste särskiljas från kunskap – å ena
sidan, och å andra sidan användningen av informationsbegreppet inom datatekniken där i
princip allt sådant som kan mätas i bits blir datateknisk ”information”. Sedan har den här
förväxlingen, att man trott att datorer företrädesvis sysslar med ”information” och inte
med att förmedla porrbilder eller hemvideos eller något annat kul över Youtube, den har
uppkommit därför att det var just ”Big Science-användningen” man utgick ifrån. Det är
klart att då använder man datainformation till det som är mänsklig information. Och i det
här fallet naturvetenskaplig information. Sedan har den här föreställningen att datainfor-
mation är särskilt kopplad till information i det mänskliga medvetandet, snarare än till
filmupplevelser, musikupplevelser och så vidare. Den har alltså blivit väldigt befäst, men i
den värld vi lever idag måste vi ju definitivt skilja på mänsklig information å ena sidan –
sådant som människor kan bli upplysta av eller använda som byggstenar till kunskap – å
ena sidan, och å den andra sidan hur många bits en fil tar. Vilket i sin tur är ett rent kli-
niskt datatekniskt mått på information. Alltså ett mått på utrymme bara. Då kan man
säga att efter den här ”Kopernikanska revolutionen”, så att säga, så blandar man liksom
inte ihop de två. Man kan göra allting givetvis. Om människor är intresserade av kunskap
så kan de hämta kunskap med hjälp av datateknisk information. Om människor är intres-
serade av porrupplevelser så tankar de ned porrupplevelser, och är de intresserade av
någonting tredje så är det någonting tredje. Ja, det kan kanske räcka så här …

Bo Göranzon: Ja, jag kan inte se att vi i det fallet har några olika uppfattningar. Det enda
jag säger väldigt kondenserat, är att analogin mellan människan och maskinen måste gå
över språket snarare än över informationsbehandling i hjärnan. Det är det jag har sagt.
Och det kräver andra jämförelser, andra metaforer och andra referenspunkter bakåt. Re-
ferenspunkter som jag funnit fruktbara. Det är det som är det viktiga.
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Crister Skoglund: Det intressanta idéhistoriskt är ju att ny teknik ofta ställer nya frågor
och då leder till filosofiska problem, och det gäller ju verkligen i det här fallet. Helt plöts-
ligt blev pratet om expertsystem någonting som fick oss att fundera vad över vad ”yrkes-
kunnande” är. Vi kan ta det kända sjuksköterskeexemplet från Boston till exempel. När
någon säger att människor hellre går till en ”sjukvårdsterminal” för att beskriva sina
symptom och sedan få ett svar från maskinen, än att möta en riktig sjuksyster, så ställer
det ju frågor om vad som är yrkeskunnande och hur vi skall relatera oss till den. Det har
ju verkligen varit en av de spännande sakerna som har skett tack vare teknikutvecklingen.
Vi har fått en ny kunskapsdebatt: vad är kunskap, hur förhåller vi oss till den, och nu tror
jag mycket av diskussionen rör frågan hur vi skall kunna ”kvalitetssäkra” den kunskap
som vi får, för det finns så väldigt mycket att plocka ur. Men det är en annan fråga, som
handlar om nuet. Skall vi försöka flytta oss tillbaks i tiden igen? Tomas, du stod på min
lista.

Tomas Ohlin: Om…

Crister Skoglund: Ja jag har skrivit upp dig, men det var ett tag sedan.

Tomas Ohlin: Nej, jag har ingen kommentar just nu.

Crister Skoglund: Skall vi ge några frågor att fundera på gemensamt, som ni alla får ta
upp?

Emin Tengström: Bara en kort replik. Jo, jag tror inte att man ens på 80-talet blandade
ihop ”information” i informationsteorins mening med semantisk information, utan den
tes jag drev var att visa på vilken magisk kraft den här exakta informationsteorins infor-
mationsbegrepp hade på det som man tidigare kallade ”upplysning” och liknande. Sedan
kan man då införa en distinktion mycket enkelt och säga att, information i betydelsen
upplysning det är något jag förbrukar omedelbart när är jag har använt den. Till exempel
att mitt tåg går 17:40. När jag har kommit iväg så glömmer jag det. Sedan finns det in-
formation som bygger kunskap och som jag förhoppningsvis lagrar i min hjärna och be-
håller så länge jag lever. Det gör att det här ordet ”information” skall man vara försiktig
med, och inte använda på alla möjliga saker. Utan fram för det gamla hederliga upplys-
ningsordet.

Birgitta Frejhagen: Jo jag funderar på övergångar, för jag känner att vi är på väg över
till 80-talet. Alltså, om jag ser vad som hände på LO-sidan, eller egentligen kanske både
politiskt och på LO-sidan, så var så säga 60-talet högkonjunktur för politiska slagord. Då
restes det krav och man tog verkligen ut svängarna. Man ockuperade kårhus och så vida-
re. Men sedan på 70-talet blev det leverans i förhållande till 60-talets krav. Då kom lag-
stiftningar om arbetsmarknadslagstiftning, styrelserepresentation, medbestämmande och
annat, och vi hade enorma förväntningar på att det här skulle fungera. Att man skulle få
vetorätt i medbestämmandeavtalen till exempel, vilket vi ju inte har varit i närheten av
någonsin. Men då trodde man det. Det fanns en föreställning om att det bara var en fråga
om månader. Det var ett väldigt kort perspektiv, och sedan när det inte gick, så tror jag –
när jag ser tillbaks och känner efter hur vi kände då – så blev det en oerhörd besvikelse.
Luften gick ur. Jag kan se i rapporten om Det nya uppdraget som Anna Hedborg och P-O
Edin skrev om den ekonomiska demokratin.22 Bågen var så spänd, så det fanns egentli-
gen – om man ser det efteråt – inte något annat som kunde ske, än att det blev en besvi-

22 Per-Olof Edin och Anna Hedborg: Det nya uppdraget, Stockholm: Tiden, 1980.
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kelse. Då blev mycket av det här lagt lite åt sidan. Sedan kom 80-talets början med låg-
konjunktur och arbetslöshet på en nivå som vi aldrig hade tänkt oss i Sverige i modern
tid och inte hade haft på 40 år, och det blev lite tillnyktring. Alltså att det fackliga arbetet
faktiskt handlade om jobben och att väldigt basala krav var viktiga. Då i lågkonjunkturen
var vi tvungna att inte bara säga ja, utan väldigt aktivt kräva investeringar, och vi var
tvungna att stå för att vi krävde investeringar. Då kom den traditionella fackliga retoriken
till nytta igen.

Därför att verkligheten tvingades till att väldigt distinkt kräva investeringar, mitt i ett
läge när folk hade svårt att få jobb, kom diskussionen upp till en ny nivå om kunskap och
om hur den här nya tekniken skulle användas. Så nu gick vi mycket djupare in i vad vi vill
och i målfrågorna. Jag går gärna tillbaks till Aristoteles, som talar om olika typer av kun-
skap. Alltså hantverkskunskap, teoretisk kunskap – och klokskap. Någonstans så hamna-
de våra diskussioner där, framför allt naturligtvis i service- och tjänstejobben. Kunskap är
inte någonting, som man kan bara kan ta från information till exempel. Det måste till en
reflektion, En levande människas agerande i situationer skapar kunskap hos henne. Och
kunskapen kan aldrig finnas någon annanstans. Den typen av diskussioner hade vi i det
oändliga under den perioden. Mats Utbult, som sitter här, och jag fick då skriva en skrift
som inte LO ställde sig bakom. Det såg jag nu när jag tittade på den här. Det är intres-
sant. Jag har förträngt det, men så var det. Jag kommer ihåg det nu när jag ser den. Den
är alltså tryckt av LO, men den kommer inte från datautskottet, utan det är en försöks-
ballong. Den heter En mänsklig chans? Det är en fin bild av kunskapens träd på omslaget,
men istället för ett äpple så är det naturligtvis en terminal som hänger på en av grenar-
na.23 Det där var 1983. I den här skriften är vi beredda att formulera vad vi faktiskt vill,
och hur skall vi göra. Vilka beslutsunderlag skall fram och allt. Det var väldigt mycket
praktiskt arbete med det, men essensen var målen.

Sedan 1985 så kommer kongressmaterialet Utmaningen, arbetare ska erövra den nya tekni-
ken som ser väldigt LO-aktig och faktiskt väldigt tråkigt. Men den är naturligtvis viktig,
därför att behandlas på kongressen och den slår fast att arbetare skall erövra det nya. Man
skall erövra informationstekniken. Man ser potentialen i information från datorerna och
gör paralleller till folkbildning. Man ser det som att det här är någonting där vi skall ta för
oss. Vi skall se det här nya som ytterligare en källa för att lära oss från, och så finns det
här resonemanget om vad kunskap är. Vi måste själva ta för oss – ingen kommer att ge
oss tillgången till information och förutsättningar för kunskap. Jag kan återkomma till
vad som faktiskt står här men det är faktiskt så, att vi då gick väldigt långt i vad vi ville
åstadkomma med den här datapolitiken.

Crister Skoglund: Får jag bara fråga en följdfråga. Är det då man bestämmer sig om att
göra den här satsningen på att man skall få utbilda sig på arbetstid?

Birgitta Frejhagen: Ja, det fanns tre typer av krav. Dels att man skulle få en treårig
gymnasieskola för alla. Alltså att alla elever skulle vara tvungen att lära sig mer matte och
svenska för det var det som var skillnaden mellan de tvååriga gymnasierna och de treåriga
gymnasierna. Alla skulle få ett treårigt gymnasium. Alla vuxna skulle dessutom kunna få
en möjlighet att komma upp till treårigt gymnasium, och det var det som sedan kom som
Kunskapslyftet tio år senare.

För de som fanns ute på arbetsplatserna var behoven mer akuta. De skulle få – och
det finns specificerat i den här – totalt 320 timmar. Det var inte 325 eller så där, utan 320
timmar. 30 timmar matte, 30 timmar svenska och 30 timmar systemutveckling, datalära.
Sedan – nu har jag glömt vad det här sista hette – jo, ”yrkesinnehåll” var det, vilket jag

23 Mats Utbult, Birgitta Frejhagen: En mänsklig chans?: Ny teknik som verktyg för bättre jobb, Stockholm: LO,
1984. Tryckåret är enligt Libris 1984, men den skrevs 1983.
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tycker är fullständigt genialt. Alltså man skulle fördjupa sig i hur vi skall använda datorer-
na i vårt yrke. Det skulle få ta hälften, alltså fyra veckor på heltid.

Tala om bred datautbildning! Till dels fick vi igenom allt det här, och väldigt många
deltog i utbildningen, vilket naturligtvis har haft en väldigt stor betydelse för Sverige, det
tror jag. Christer Sturmark vet alla i det här gänget vem det är. Han är en galning på
många sätt, men han och jag skrev en artikel tillsammans på samma tema, när det gällde
lärarna. För att lärarna skulle få någon möjlighet att förnya sin undervisning, så måste
man få i storleksordningen sex månader på betald arbetstid som skulle användas av kol-
legiegrupper för att utveckla sin undervisning i olika ämnen på ett modernt sätt. Så att
man skulle kunna samspela med elever och att faktiskt gå vidare i sin pedagogiska utveck-
ling. Det förslaget har inte genomförts!

Crister Skoglund: Internationellt? Var det här unikt eller inte?

Birgitta Frejhagen: Ja, det var det ju. Det var ju unikt så tillvida att vi har en unik tradi-
tion i Sverige från 1800-talets slut. Svensk arbetarrörelse har alltid har sagt ja till invester-
ingar. Man har krävt åtta timmars arbetsdag, om vi går tillbaks i tiden, men man har ock-
så sett att det kräver rationaliseringar. Och man har anammat det. Man har sett det i vit-
ögat.

Även under depressionen under 30-talet så sade man ja till investeringar och teknik.
Inte förrän på 50-talet började man kombinera sitt ja med arbetsmarknadspolitiska krav
och annat. I början sade man egentligen bara ja. Investeringar måste till för att vi skall
och få bort fattigdomssamhället och få utveckla välfärden. Så det finns en tradition i att
vi är väldigt unika, och det märktes ju också i datafrågorna – om vi går fram till den tid
som vi nu diskuterar. De som stod närmast oss i detta synsätt var finnarna. (Tarja Hallo-
nen representade finska LO när vi jobbade fram ett nordiskt fackligt datapolitiskt hand-
lingsprogram) Finnarna och delvis norrmännen och vi hade ungefär samma linje i det
nordiska fackliga samarbetet, medan danskarna egentligen sa att den nya tekniken säger vi
nej till. Och om det ändå kommer in datorer på våra arbetsplatser så skall vi ha sex tim-
mars arbetsdag för åtta timmars lön. Danska LO hade stora annonser på bussar och an-
nat för sextimmarsdagen, det var deras sätt att lösa problematiken med sysselsättning och
tekniken. En lösning vi sade nej till. Utifrån att vi sade ja till investeringar, och till och
med krävde investeringar på våra arbetsplatser, så blev vi unika i det europeiska fackliga
samarbetet. Vi gick så långt med arbetsgivaren att vi faktiskt också ställde krav på inne-
hållet i systemen. Jo, det var unikt! De franska facken ansåg oss vara svikare och vårt sätt
att arbeta facklig ansågs i Frankrike som fult. Det var helt enkelt fel. Man skulle inte bete
sig så som facklig företrädare. Det var ett svek i alla led. Så vi var unika som jasägare,
men vi blev också unika i att detta också gjorde att vi faktiskt också blev tvungna att tän-
ka igenom vad vi ville ha för system och, så att säga, vara med hela vägen ut.

Crister Skoglund: Tomas, du har viftat länge. Du har ju haft insikt i den borgerliga si-
dan. Var det samma ändring i synsätt där vid den här tiden?

Tomas Ohlin: Alltså, jag finner inte informationssamhället sorterbart i partipolitiska
termer och jag är inte redo att ta en partipolitisk diskussion, och jag uppfattar inte att det
är inte meningen med dagens diskussion, så vitt jag ser det. Det kan man naturligtvis
göra. Det finns förvisso en mängd politiska synsätt som kommer fram under den här
långa tiden, men jag har inte upplevt att det var det vi skulle prata om idag.

Jag skulle vilja ta upp en utvecklingslinje som befinner sig just i skiktet mellan 70- och
80-talen och som spelade en roll i den publika debatten om hur datortekniken skulle an-
vändas, och det rörde relationen mellan datorer och massmedier. Det fanns i mitten på
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70-talet ett antal bedömare som var oroliga för att den elektroniska tidningen skulle
komma väldigt fort och bana väg för en helt ny form av massmedier, där ansvarsfrågor
och organisation inte var kända och därför var man orolig. Alla förändringar föder oro,
men det är säkert till det bättre. Nå, det blev så pass allvarligt att man tillsatte en stor stat-
lig utredning som jobbade från 1978 till 1981 som hette ”Informationsteknologiutred-
ningen”. Den hade till uppdrag att analysera på vilket sätt tekniken kunde användas för
att förmedla information av den typen som massmedierna då höll på med. Helt enkelt –
den elektroniska tidningen är det ett hot eller en möjlighet? I den här utredningen var jag
huvudsekreterare och vi hade experter från alla håll. Det var en stor parlamentarisk ut-
redning, så det var politiker från alla håll också. Den var dock inte så politisk. Det var
bara det att många politiska partier tyckte att det här var en viktig fråga, så man var väl-
digt närvarande. Det var just efter det att Videogramutredningen hade umgåtts med tan-
kar om att man skulle reglera användningen av tekniken i form av att se mer eller mindre
välvilligt på parabolantenner – om jag uttrycker mig lite diplomatiskt. Det finns skarpare
formuleringar än det. Skall samhället gå in och reglera helt enkelt, och vara restriktivt,
eller skall vi på något sätt främja utvecklingen av nya medier. Den elektroniska tidningen
så som vi har den idag, var ett uppenbart – jag vågar säga hot. Tidningsutgivarföreningen
var en stark tillskyndare till det här utredningsarbetet. Det blev en kartläggning av vad
tekniken kunde klara vid den tiden och en analys av hur man skulle kunna tänka sig att
elektronisk nyhetsförmedling kom till. Det var inte så mycket ”elektronisk debatt”. Det
fanns visserligen på hyllan, men det var inte så engagerande, utan det var papperstidning-
ens vara eller icke vara som var uppe. Det blev förvånansvärt mycket uppmärksamhet
kring de här frågorna. I pressen skrev man oerhört mycket på den tiden efter att vi hade
lyckats få fram en del fakta. Det fanns ju inte så mycket att hänvisa till praktiskt men man
tog fram det som fanns.

Text-tv var då ett av de medier man skulle utreda och det skulle föreslås hur man
skulle organisera det. Videotex eller Teledata, eller ”view-data”, var i huvudfokus egentli-
gen och det är ju det som sedan nu utgör internet. (Videotex är samma koncept). Det här
var en spännande tid som ledde till att det blev starka politiska viljor på slutet, när vi hade
kartlagt området och konstaterat att det fanns väldigt goda möjligheter att göra det här
men en det kommer att ta betydande tid. Det var naturligtvis en diskussion om hur lång
tid då innan detta blir en verklighet. Det blev emellertid väldigt starka politiska synpunk-
ter och det ledde till att i slutbetänkandet så fanns det helt enkelt två alternativ. Att man
skulle ha kommersiell närvaro på näten eller inte. Reklam i de elektroniska tidningarna, ja
eller nej. Det fanns då helt enkelt väldigt skarpa formuleringar om huruvida vida det här
var bra eller ej. Jag var ju sekreterare så jag hade ingen uppfattning, men efteråt så är det
klart att det har blivit alldeles uppenbart att tanken att man skulle kunna reglera internet
och säga att det får inte vara kommersiell närvaro där, inte är så rimlig sett ur i dagens
perspektiv. Det var vi väl några som insåg då, men det var inte självklart utan det var en
väldigt stark diskussion i den frågan. Det här var en stor debatt omkring 1980 som var en
effekt av den tekniska utvecklingen som jag tyckte spelade en stor roll.

Crister Skoglund: Nu har vi en halvtimme kvar. Skall vi se om det är någon på golvet
som vill komma in med synpunkter eller frågor.

Åke Sandberg: Jo jag fick lust att säga något…

Crister Skoglund: Du får presentera dig först så att…

Åke Sandberg: Åke Sandberg. Jag var med i DEMOS- och UTOPIA projekten och har
sedan fortsatt på det området. Jag jobbade också ihop med Bosse Göranzon och bland
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annat – utan att veta om det – var med och sälja time-sharingtekniken, tydligen. Jag rota-
de i några papper i morse och då hittade jag den här gamla boken som Pelle Ehn och jag
skrev.24 Den har ett omslag – jag vet inte om ni kan se det – men det är en stor hotande
dator tydligen med ett stort öga, och så är det en liten människa med en röd flagga som
viftar där nere och håller på att bli överkörd av datorn. Den bilden hade Pelle och jag en
stor fight med förlaget om, för vi sade att det här handlar det inte om. Det handlar om
hur man kan använda datorer. Det var vår grundtes i den här boken. Väldigt mycket åt
det hållet som Birgitta har talat om, alltså att erövra den nya tekniken. Att inte bara säga
”ja och amen” som vi tyckte att man kanske hade gjort tidigare inom arbetarrörelsen till
exempel, utan ställa egna krav och utifrån dem påverka tekniken och få mycket bättre
lösningar än de som höll på att utvecklas i mitten av 70-talet. Då såg verkligen datorn lite
grand ut så här på arbetsplatserna och den tog yrkeskunnandet utan att ersätta det med
några bra verktyg. Jag kom att tänka på det här när ni talade om ”datorn som verktyg”
eller ”datorn som tar över”. Den debatten var verkligen levande då, och som sagt, förla-
get sade: skall vi sälja några böcker så skall det se ut så här. Sedan kom den andra eller
tredje upplagan och då ville vi göra nytt omslag men det fick vi inte sade dom. Däremot
fick vi reducera bilden så att det blev en liten bild nere i ett hörn och resten av omslaget
blev bara svart förutom rubrikerna. Alltihop det här handlade ju om hur man kan påver-
ka tekniken på arbetsplatserna så att datorn blir ett verktyg. Det uppfattar jag som att det
var en stor debatt och den handlade bland annat om frågan: Skall man se på datorn som
ett möjligt verktyg, och avgör maktförhållandena i hög grad vad det blir av datorerna på
arbetsplatserna? Eller är det på något sätt tekniken i sig och datorn i sig som har vissa ef-
fekter oavsett hur samhället ser ut. Vi stod då för linjen att det beror på hur inflytandet
ser ut. Sedan, som Birgitta sade, så gick ju luften delvis ur den där diskussionen i början
av 80-talet. Och då tror jag att – utöver att det var en väldig optimism och århundradets
demokratisering och MBL och allt det där – det i grunden hänger ihop med arbetarrörel-
sens grundsyn. En syn som i hög grad har varit av typ Gunnar Sträng, och det är att vi
inte skall lägga oss i hur arbetet organiseras på arbetsplatserna. Det sköter företagsled-
ningarna. Vi skall stötta företagen så att kakan växer och sedan skall vi vara med och
förhandla om hur kakan fördelas. Det är ju den grundsyn som har rått, och som sedan
återkom i på -80 90-talen. Vi skall inte gå in och ställa de där kraven på hur arbetet ser ut.
Det sköter företagsledningen.

Det vi visade och lärde oss av den erfarenheten var att det krävs väldigt mycket jobb
och väldigt mycket kunskap för att orka med och formulera de här alternativen. Jag skulle
vilja sluta med att ta ett exempel från grafiska branschen och tidningarna som Jacob Pal-
me var inne på. Detta att vissa grafiker ställde krav på att journalisterna inte skall få skriva
in någon text, för då tar de vårt jobb eftersom det är typografjobb att skriva in text. Utan
vi skall skriva in det och vi grafiker skall ha ett manus på maskinskrivet papper och sedan
skall vi skriva in det i datorn. När vi lade upp ett av våra delprojekt i DEMOS-projektet
så valde vi, kan man säga, mellan att jobba med Svenska Dagbladets eller Dagens Nyhe-
ters fackliga organisationer och vi valde Svenska Dagbladet. Det var för att de hade den
där synen vi skall erövra den nya tekniken genom att ställa egna krav och lära oss, medan
DN-grafikerna delvis under stridbar ledning sade: nej, nej, nej. Så kunde det verka på
ytan, men vad det handlade om på DN var ju att man resonerade som så: Vi ställer de
här kraven. Vi inser att de är vansinniga och de kommer inte att hålla särskilt länge men
vi skall ha dem som utpressning. Vi säger att vi släpper inte den här inskrivningen förrän
vi har fått vettiga jobb för grafikerna i framtiden. Så det var en väldigt taktisk fråga där.
Jag ville sluta med det lilla exemplet.

24 Pelle Ehn, Åke Sandberg, Företagsstyrning och löntagarmakt: Planering, datorer, organisation och fackligt utrednings-
arbete, Stockholm, 1982.
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Crister Skoglund: Har vi fler synpunkter?

Birgitta Frejhagen: Ja, jag vill bara associerar till kvinnofrågorna för de kom också här
någonstans. Jag menar att pojkars erfarenheter alltid har varit nyttiga på jobbet – nu pra-
tar jag jobb i produktion. Jobb med moppe och bil och så vidare, har gett en grunderfa-
renhet som har varit väldigt nyttig på jobbet. Men när vi väl började komma ned till vad
vi vill egentligen, började det handla om att skapa alternativ. Och att skapa dessa alterna-
tiv tillsammans med medlemmarna och deras kunskap och vilja. Det kräver mycket kraft
och resurser och engagemang från medlemmar, för att faktiskt formulera och tycka nå-
gonting om hur man vill ha en arbetsvardag som ser annorlunda ut. Det är väldigt mycket
som måste till för att det där skall fungera. Men hur som helst. Då kom vi fram till att
kvinnor också hade erfarenheter som var viktiga.

Jag kan ta ett väldigt konkret exempel som hamnar hos dig snart Emin. Vi tar ett ex-
empel som vi kallar Kerstin, och Kerstin var ung flicka som hjälpte till hemma och tog
ansvar för småsyskon och allt det här. Hon byggde upp ett nätverk med mycket vänner
och var ett nav i bekantskapskretsen. Hon gifte sig och fick barn och fortsatte att göra
samma sak igen – både hemma och på jobbet. Hon jobbade, men jobbet var en del i hen-
nes liv, men inte en speciellt stor bit. Hon jobbade på Arla och så kommer det då ett
förslag om att det skall bli någon datorisering där hon jobbar och man resonerar om hur
det här skall se ut. Då pratar hon med några äldre kvinnor, för hon har sitt nätverk, om
vad de egentligen tycker om jobbet. Hur skulle man kunna lägga upp det här på ett an-
norlunda sätt, och de kommer fram med ett alternativ. Det bygger på att man skall låta
datorerna ta hand om det tunga jobbet, det ohälsosamma jobbet och i det här fallet så var
det kylrumsjobbet. Där ville man få in robotar och göra en relativt automatiserad produk-
tion. Chaufförerna skalle kunna ta hand om ordermottagningen, eftersom de ändå har
kontakter med kunden, så borde de kunna göra det lika väl som att det skall göras av en
tjänsteman i efterhand. Kvinnorna, som egentligen var processoperatörer, ville man sam-
la i ett stort kontrollrum och så skulle man bygga upp produktionen runt omkring kon-
trollrummet och det skulle ge dom överblick över hela produktionen hela tiden. Det här
stora kontrollrummet skulle bli ungefär som ett storkök, där man hela tiden pratade och
hörde och såg allting som hände, och där man förhoppningsvis utvecklade en oerhört
djup kunskap om sin produktion.

Sedan gjorde vi en jättefin bild – nu ser ni inte den – men här är då kvinnan som står
i köket med ett litet barn på armen och bredvid sitter ett lite större barn och gör sin läxa
och frågar sin mamma någonting om procent och hur man räknar ut det. ”Mamma svara
nu!” Och här står samma kvinna i samma ställning men nu någonstans i produktionen
och med arbetskamrater runt omkring sig. Vad egentligen bilden och texten säger är att
kvinnor har utvecklat en förmåga att kunna överblicka, prioritera, samarbeta och kom-
municera, för att tala i yrkestermer, och att de erfarenheterna idag faktiskt är väldigt vä-
sentliga.

Det här sade och skrev vi i början på 80-talet, men de här jobben fanns ju inte då,
men de facto kan jag säga att idag är vi där. Idag har väldigt många män svårigheter både
i skolan och i yrkeslivet därför att man inte har de här flick- och kvinnoerfarenheterna
med sig.

Men sanningen om Kerstin, som finns här som exempel i LO-skriften inte alls är från
LO, utan från ett jobb som jag gjorde med Enskedespelet. Där tittade vi just på kunskap
och vad som är kunskap i nutid. Vi bad bland annat Emin Tängström att komma till
Stockholm och följa det här teaterarbetet. Vi var 150 personer som alltså satte upp en
teater i stort cirkustält. Vi kände att vi med teaterns hjälp – alltså med konst – kunde
förmedla vår bild av verkligheten just nu. I det jobbet så jobbade vi med studiecirklar,
som bland annat diskuterade vad som är viktiga frågor för oss. I arbetet med en sådan
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studiecirkel var jag på Arla och träffade olika personer som jobbade vid olika delar av
processen i Arla i Enskede. (Den enheten är nu nedlagd.) Det var väldigt spännande och
Emin bidrog och du kan säkert säga det bättre än vad jag kan. Men grunden var ändå att
kultur är ett sätt att både kunna förmedla det man vill berätta om, och att själv lära sig att
se en helhet och nå förståelse. Så det är väldigt givande både för den som förmedlar och
för de som kan ta emot. Så Emin, nu skall du få den här skriften som vi då så småningom
gjorde: Expedition nutid.

Emil Tengström: Jag tackar, jag tackar.

Birgitta Frejhagen: Jag har rotat i papperna, du finns med där med en uppsats.

Crister Skoglund: Ville du koppla på direkt Bo?

Bo Göranzon: Ja, jag skulle vilja ta upp Åkes inlägg och verktygsbegreppet. Det finns en
bok som kom ut ungefär 1979–80 under redaktion av Bo Sundin.25 Den heter Is the Com-
puter a Tool. Jag var med och arrangerande en konferens på uppdrag av Torsten Häger-
strand från forskningsrådsnämnden med den titeln. I konferensen deltog Tomas Tempte,
konstsnickare, som introducerade en kvalificerad diskussion om verktygsbegreppet ge-
nom att han hade rekonstruerat Diderots svarv. Han hade då en bild av ett yrkeskunnan-
de utifrån sitt perspektiv att rekonstruera gamla verktyg och att föreställa sig vilket yrkes-
kunnande det fanns inbäddat. Tempte hade precis det här perspektivet som jag försökte
förmedla om att analogin mellan språk och maskiner är centrala. Genomslaget för det här
skedde nog genom minst sagt lika mycket motstånd som vi hörde Jacob och andra berät-
ta. Bildningsbegreppet i det här är centralt. Boken Is the Computer a Tool kom ut på Alm-
qvist och Wiksell International och var banbrytande i det här sammanhanget.

Crister Skoglund: Ok, skall vi ta och börja runda av. Jag tänkte att ni själva skall få fun-
dera på tre saker eller tre viktiga händelser som inträffade de här åren – antingen positiva
eller negativa – eller beslut som togs, eller vändningar i debatten som skedde mellan åren
1975 till 1985. Saker som ni själva har varit med om, och där ni själva kände att här var
det en vändpunkt på något sätt. Skall vi börja med dig Emin.

Emin Tengström: Ja, jag vet inte om jag kan leva upp till din önskan, särskilt som jag
inte fick någon tankepaus, men jag skulle vilja peka på en utebliven omsvängning. Det är
att den här informationsteknikens framväxt skulle man ju kunna använda för att reducera
arbetets mängd i fördelad form för att leva ett mänskligare liv. Men som jag tolkat det –
men jag kan ha fel här – så blev det aldrig någon grundläggande diskussion om det. Istäl-
let har man knutit an till en ekonomisk tillväxt som i väldigt hög grad bygger på ökad
kommersialisering. Inte minst USA håller igång arbetet. I Göteborg så är det nu 500 som
kanske måste gå från Volvo därför att amerikanarna inte orkar konsumera tillräckligt
många Volvobilar. Nu med klimatförändringar miljöproblem och annat, så kan man ju
fundera på om inte vi redan då skulle ha haft en grundläggande diskussion om mera fritid
eller mera konsumtion. Sedan kommer det självklart in ett fördelningsperspektiv här,
men jag nöjer mig med det.

Crister Skoglund: Skall vi gå vidare med Tomas.

25 Bo Sundin (red), Is the computer a tool? Reports from a Symposium in Stockholm/Sigtuna, Sweden, June 1979,
Stockholm, 1980.
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Tomas Ohlin: Tre saker. Ja, först decentraliseringen av den tekniska utvecklingen. Den
började ju bli verklig då, även om det fanns beskrivningar tidigare, och den ledde ju till
att en mängd människor fick möjligheter som inte förut hade funnits. Det andra är natur-
ligtvis Nätets födelse. I och med Minitel och alla Videotexsystemen under 80-talet, så
fanns det en förståelse för vad tjänster på nätet kunde vara. När sedan tekniken kom och
när sedan World Wide Web definierades, som ju var tekniska frågor, så fanns det möjlig-
het att förverkliga dem, och det var ju många människors förståelse som behövdes för att
detta skulle kunna bli verkligt sedan. Det tredje som hände under den här tiden, är nå-
gonting som vi inte har tangerat hittills i eftermiddag. Det är de första försöken av e-
demokratisk natur. Enligt min mening så var några av de allra tidigaste försöken följder
av de möjligheter som Murray Turoff och Roxanne Hiltz skapade. Jacob har redan
nämnt dessa två – de är nu båda två ”distinguished professors” vid New Jersey Institute
of Technology. Båda två i äktenskapet, det är inte så många som är det. De gjorde under
70-talet – vilket finns beskrivet i boken The Network Nation som kom ut 1978 – ett antal
försök med olika tillgänglighet för olika typer av kommunikation och kunskapsresurser
för olika typer av grupper. Gruppstorlek, grupptillhörighet, anonymitet, sociala kriterier
för gruppdeltagarna och så vidare var parametrar som analyserades. Det publicerades och
finns tillgängligt. Bland annat gjorde Murray Turoff sådana här ”Delfistudier”. Alltså att
successivt tillfråga grupper av människor som är precis det som man gör i så kallade
”medborgarpaneler” – vissa medborgarpaneler – på många håll i världen just nu. De här
första experimenten är inte så mycket uppmärksammade, men jag tycker att rätt skall vara
rätt. Det hände och några är pionjärer. I det här fallet rör det den demokratiska tillämp-
ningen. Det är naturligtvis tillämpad sociologi kan man säga, men använd i ett demokra-
tiskt perspektiv. Så det här är banbrytande och det är någonting jag gärna tänker på.

Birgitta Frejhagen: Jag tänkte ta upp den tråd som Bosse har nämnt två gånger här.
Alltså i den här LO-skriften Utmaningen om att vi skall erövra den nya tekniken, där har vi
ställt en fråga till filosofen von Wright från Finland. Frågan är: Vilken är egentligen den
grundläggande skillnaden mellan människor och maskiner? Var går gränsen för maskiners
och människo-olikhet? Hur långt är det möjligt att överföra hjärnans förmåga att lösa
arbetsuppgifter på maskiner? Och von Wright menade då att ”maskiner saknar tanke-
förmåga, eftersom det utmärkande för tankeförmåga är att kunna leva som en medlem i
en mänsklig gemenskap. Att tillägna sig de handlingsmönster och delta i de institutioner
som människan under historiens gång utvecklar och bland vilka språket är den viktigas-
te”. Alltså, på något sätt kändes det som att när vi var i den här fasen i det fackliga arbe-
tet, i början av 80-talet, att vi verkligen började fundera på vad vi faktiskt ville så skedde
det något.

Jag kan inte heller ge dig tre saker, men jag känner att när vi på djupet började funde-
ra på vad vi ville det var faktiskt den viktigaste vändpunkten, för utifrån den kom sedan
väldigt mycket annat att falla på plats. Alltså, det lättaste är att säga ”nej”. Men, man kan
jämföra med ett u-land som står inför en alfabetisering av hela sin befolkning. Även om
vi är på lite olika tekniska nivåer så ställer det samma stora krav på varje enskild person
att delta och förstå att någonstans finns det en anledning till detta lärande. Även om det
inte finns en tidning i byn och än mindre böcker så finns det anledning att låta ungarna
gå i skolan och lära sig att läsa och skriva. Så det finns ett väldigt djup i ansatsen att ta
anta den här utmaningen. Att på djupet inse vad det innebär att arbetar ska erövra den
nya tekniken.

Crister Skoglund: Jacob Palme, hade du något du vill lyfta fram?
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Jacob Palme: Skall jag säga någonting mer än vad jag redan har sagt, så är det väl att
man kan fundera över det vi missade. Vad var det som vi inte pratade om? Många av de
tankar vi hade på 70-talet har ju blivit förverkligade senare, som det här med informa-
tionsbildning på internet, men vad var det vi missade? Det vi framför allt missade var ju
den grafiska möjligheten – alltså bildbehandlingen och videobehandlingen. Det var ingen
som förutsåg den stora betydelse som bilder och video har fått idag på internet. Det var
ingen som hade några tankar åt det hållet utan det missade vi helt och hållet. Skälet var
väl att det krävs så väldigt mycket datakraft för att bearbeta video i en dator så vi kunde
inte tänka oss att datorerna skulle kunna bli så kraftfulla att de skulle kunna göra det. Det
var det var liksom helt uteslutet. Man kunde inte föreställa sig att man skulle få så kraft-
fulla datorer.

Crister Skoglund: Bo Göranzon.

Bo Göranzon: Inom den parlamentariska utredningen ALLFA som jag har nämnt tidi-
gare vi upptäckte vi att någonting hade hänt under 70-talet efter tio års datoranvändning
inom försäkringskassan och frågan var då varför man hade tappat en del av sin säkerhet i
att göra bedömningar. Den analys som vi då gjorde preliminärt, var att i början av 70-
talet var 80 procent av utbildningen inom Försäkringskassan inriktad på idéinnehållet i
socialförsäkringen – själva verksamheten eller domänen – 20 procent utbildning i teknis-
ka verktyg. Tio år senare var det tvärtom, då det var 20 procent som handlade om vad
verksamheten hade för innehåll och de andra 80 procenten om verktygen. Jag tror att det
var en ganska viktig källa för oss för att uppmärksamma: vikten av förtrogenhet med vad
man håller på med. Samtidigt kom det en bok vid den här tiden av André Gorz som het-
te Vägen till Paradiset vilken jag hade blivit ombedd att recensera.26 Jag sågade boken i min
recension till Ord och Bildredaktionens ogillande. Gorz säger att nu går vi mot ett sam-
hälle med en och endast en utbildning, oberoende av om vi tillverkar korv eller vårdar
patienter. Det var en vision som redan hade passerats i de empiriska studierna över soci-
alförsäkringen.

Crister Skoglund: Ja därmed har vi väl kommit till vägs ände …..

Johan Martin-Löf: Får jag bara säga att en teknisk milstolpe som passeras åren kring
1980 i landets infrastruktur, är att man startar med en total digitalisering av hela telesy-
stemet. Alltså att telenätet går över från att vara elektromekaniskt analogt till att bli dator-
styrt och vi får digitaltransmission av alltihopa. Det används då i telefonnätet, AXE-
växlarna, det används i datanätet, Datex, med AXE som kärna. Det används i NMT,
alltså den första generationens mobiltelefonsystem som är början på en utveckling som i
vår tid har nått ut till tre och en halv miljarder människor i världen. En utveckling som
startade här i Skandinavien. Allt det där har som gemensam nämnare digitaliseringens
införande åren kring 1980. Där är det en vändpunkt. Den slår ju naturligtvis inte igenom
på marknaden över natten, men inriktningen från elektromekaniskt och analogt till digi-
talt och datorstyrt är en väldigt viktig gränspunkt i den tekniska utvecklingen. Och vi går
nu, som ni vet, mot enhetliga system som transporterar allt från några få bitar per sekund
till gigabyte per sekund, och det är bara att begära hur mycket man vill ha av de där
strömmarna. Om man, som Jacob säger, vill du köra video så behöver man lite mera och
vill man köra någonting annat så behöver man lite mindre. Den flexibiliteten sätter in
från och med 1980.

26 André Gorz, Vägen till paradiset – bortom arbetssamhället, Stockholm, 1984.
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Crister Skoglund: Det är spännande hur fruktansvärt fort tekniken har gått. Jag minns
min första dator med inbyggd hårddisk. Jag var jättestolt över att den var på hela 40 Mb.
För någon dag sedan var jag och köpte ett sådant här USB minne, och det var på 32 Gb.
Och det går att stoppa i bröstfickan. Varsågod …..

Christer Marking: Ja, jag är ledsen att jag inte var med från början, så att jag hoppas att
det jag försöker säga nu inte redan har passerats. Jag skulle vilja säga ungefär så här apro-
på vändpunkter under den här perioden…

Crister Skoglund: Du får nog presentera dig.

Christer Marking: Ja, förlåt mig. Jag heter Christer Marking. Under den här perioden
som Birgitta beskriver, inte minst i den här LO-rapporten och förberedelserna för den
och ambitionen att påverka arbetslivet genom att få ett ökat inflytande och ökad kontroll
över arbetsprocessen, så händer ju någonting också i tekniken. Det är ju inte så – tror jag
– att den utveckling som vi ser på det tekniska området egentligen är drivet utav de socia-
la ambitionerna, men det skapas nya förutsättningar genom den ökande datakraften. Un-
der den här tiden bryter persondatorerna fram. Vi kan också se hur de olika maskinsy-
stemen styrs med system som lämnar allt större öppenhet för påverkan och för inflytande
från den enskilde. Under den här perioden så är det då ganska stor konflikt mellan par-
terna om inflytandets gestalt på arbetsplatsen. Men om vi går till hur det ser ut idag, så
kan vi se att nästan i alla de processer som vi tittade på då, så är inflytande från den en-
skilde i arbetsprocessen väsentligt mycket större. Det är ett helt annan annat liv nu. Det
är inte bara ett uttryck för en social ambition, utan det är också ett utfall utav de faktiskt
möjligheterna som har vuxit fram under den här tiden. Arbetslivet har förändrats i många
avseenden och jag tror att en radikal förändring är då tillgången till en ökad datakraft som
också blir distribuerad. Jag tror också att det som du pekade på från ALLFA-utredningen
var en jätteviktig brytpunkt i förståelsen över hur lärprocesser ser ut inom arbetslivet.
Men jag tror alltså den där tekniska förändringen är viktig. Under den här tiden i början
av 80-talet och mitten av 80-talet, så kom det flera program från LO-sidan med betydan-
de ambitioner på inflytande, men där var det alltså en tydlig skiljelinje som förändrades
senare. Det skedde först under 90-talet egentligen med synen på arbetslivets organisering
och hur tekniken kunde stötta detta. Men det skulle ta nästan 15 år innan det här realise-
rades. Nu är frågan hur det ser ut idag och hur förhållandet ser ut. Jag menar att nu är det
andra perspektiv som dominerar, men faktum kvarstår skulle jag vilja säga.

Crister Skoglund: Ok. Ursäktar du om jag låter dig få ta upp din kommentar senare, för
nu har jag faktiskt lovat Tomas Ohlin att han skall få gå kvart i fem. Vi har också lovat att
vi skall städa och komma ut till kvart i fem. Är det OK? Därmed får jag tacka panelen så
väldigt mycket för den här gången. Jag hoppas att vi har fått ett material som är kan vara
stimulerande för forskningen och ge mycket att gräva i. Jag hoppas att vi har visat att
detta att jobba vidare decennierna efter 70-talet är givande och att fortsätta det här pro-
jektet vore intressant. Det finns väldigt mycket här att ta utav, så tack så hemskt mycket
allihop.

Åke Sandberg: Medan Tomas Ohlin går, så tänker jag dra min kommentar i alla fall, för
jag vet inte om det blir något senare tillfälle. En bok som var väldigt viktig för många av
oss som höll på med arbetslivsförändringar var Harry Bravermans bok om arbetets
degradering, men de flesta sade ju att det där må gälla i USA men inte i Sverige därför att
här har vi en stark fackföreningsrörelse som kan påverka teknikens utveckling och an-
vändning. Den insikt, som jag tyckte kom efter en tid, det var att: Ja, så är det. Det finns
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många exempel på att arbetets organisering konkret i en viss verksamhet är annorlunda i
Sverige, med mer självbestämmande, mer av arbetslag och mindre av löpande band och
så vidare. Och mer av kollektivt inflytande. Men resurserna för att göra någonting som är
mycket annorlunda – så annorlunda som det vi hade hoppats på – de fanns inte. Så den
konsensus som Christer Marking är inne på, och som jag tror växte fram delvis och med
gemensamma intressen, den gäller i vissa fall och i vissa sektorer. Jag skall bara nämna ett
par exempel som en del av er kommer ihåg, och det var Volvos nedläggning av de
mänskligaste och mest produktiva fabrikerna i Kalmar och Uddevalla. Den nedläggning-
en berodde inte på dålig produktivitet – det är i varje fall min analys – det berodde inte
på att det var dåliga jobb, för det var väldigt bra jobb för människor. Det berodde på att
den dominerande produktionsteknologin och den dominerande produktionsideologin
den växte fram i Japan och USA orkestrerad av en stark forskningsproduktion och stark
forskning på MIT och Harvard och flera ställen. Så det blev omöjligt för ett litet land och
en liten fabrik att ha ett alternativ även om det var mera produktivt. Det visar på de be-
gränsningar som finns. Redan på 80-talet såg vi det att så lätt var det inte. Krafterna är
starka från företagens ledningar och från de globala företagen som till exempel utvecklar
de ERP – Enterprise Resource Planing systems, som SAP till exempel – som har ett oer-
hört starkt inflytande och som inte alls upplevdes som ”verktyg” av individerna, utan
som är kontrollinstrument och som styr – som Birgitta var inne på – hur man gör sitt
jobb. Så det finns både och här, skulle jag säga. Det har skapats nya möjligheter för indi-
viderna. Samtidigt har det i andra sammanhang lagts starka restriktioner och utarmat job-
ben. Och vi är ganska små. Vi kan påverka på marginalen men i grunden får vi en allt
mer en likartad utveckling som andra länder.


