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Abstract

The witness seminar ”Folkbildning kring datorn 1978–85”
(Adult education and computers 1978–85) was held at Tek-
niska museet (The National Museum of Science and Technology) in
Stockholm on 9 October 2008 and was led by Ulla Riis as-
sisted by Martin Emanuel. The seminar focused on different
efforts to increase computer literacy as well as awareness of
the role of computers and information technology in society
and on human life, in particular by means of study circles
given by adult education associations. From the perspective
of these associations, the content of the circles, the recruit-
ment of trainers and participants and the accessibility to
computers was dealt with. The different initiatives to stimu-
late such study circles and stipulate their content and target
groups from above, e.g. by the Swedish Council for Planning
and Coordination of Research (Forskningsrådsnämnden) and
the Swedish National Board of Education (Skolöverstyrelsen),
were however treated in greater detail. Particular attention
was given to the initiative “Broader Computer Education
and Training” (Bred datautbilding) led by the Swedish Com-
mission for Informatics Policy (Datadelegationen) starting in
1982. The “broadness” was supposedly twofold. Firstly, the
education and training should reach many people. Secondly,
it should have a broad content, mediating knowledge about
computers, i.e. the technology, as well as its use and its con-
sequences. The roots of and motives behind these initiatives
were discussed at depth. Key ingredients in this respect was
to counteract increasing gaps in knowledge levels on what
was considered a future key technology, and the concerns
and strategies of the different parties on the labor market in
relation to new information technology.





Förord

Vittnesseminariet ”Folkbildning kring datorn 1978–85” ägde rum vid Tekniska museet i
Stockholm den 9 oktober 2008, och arrangerades inom ramen för projektet ”Från mate-
matikmaskin till IT” som är ett samarbete mellan Avdelningen för teknik- och veten-
skapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sverige och Tekniska museet. Vittnesseminariet
spelades in med ljud och bild samt transkriberades därefter. Martin Emanuel vid Avdel-
ningen för teknik- och vetenskapshistoria har i samråd med seminariedeltagarna redigerat
transkriptet. De redaktionella ingreppen är varsamma och har skett i syfte att öka tydlig-
het och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Originalinspelningen finns tillgänglig på
Tekniska museet i Stockholm. Seminariet finansierades med bidrag från KK-stiftelsen,
Riksbankens Jubileumsfond samt Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond.

Deltagare: Ulla Riis (ordf.), Martin Emanuel (ordf.), Göran Axelsson, Per Erik Boivie,
Lars Bolander, Lars Erik Dahlgren, Tom Engström, Birgitta Frejhagen, Ann-Marie
Laginder, Jerker Sjögren.

Inbjudna med förhinder: Björn Andersson, Ulla Edman, Thord Fjällström, Bo
Löwkrantz, Bengt-Arne Vedin.

Övriga närvarande vid seminariet: Eric R. Persson, Gunnar Tidner, Hans O. Åkeson,
Göte Larsson, Animor Dobrovich.
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Folkbildning kring datorn 1978–85

Martin Emanuel:1 Jag heter alltså Martin Emanuel och jag är normalt sett doktorand på
avdelningen för teknik och vetenskapshistoria på KTH här i Stockholm, men under ett
halvår nu så fungerar jag som forskningssekreterare för fokusområdet Skolan inom
projektet ”Från matematikmaskin till IT”. Idag ska vi alltså behandla folkbildningsinsat-
ser kring datorn under sent 70-tal och fram till mitten av 80-talet. Ulla Riis kommer att
fungera som moderator, och hon kommer också att hålla en liten introduktion till dagens
ämne. Varsågod Ulla.

Ulla Riis:2 Visserligen så är det en av spelreglerna när det gäller sådana här vittnessemi-
narier att man inte använder sig av allt för mycket overhead-material och power point-
presentationer, för det är så svårt att dokumentera. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle
börja med att bryta mot den regeln genom att sammanfatta något av det som hände de
här åren som det handlar om, slutet på 70-talet och några år in på 80-talet.

Forskningsrådsnämnden, FRN,3 bildades 1977 och den skulle framför allt bistå och
hjälpa universiteten att sprida information om forskning och nya forskningsrön. Men
man skulle också ta initiativ till att stödja sådan forskning som ansågs angelägen ur sam-
hällelig synpunkt. Vad nu det skulle vara för speciell forskning, som om inte all forskning
ska vara det? Och FRN hade en diskussion kring årsskiftet -77, -78, vilket är det tidigaste
jag har lyckats hitta i dokumenten, då man formulerade ett projekt som man kom att kalla
för ”Datakraften i samhället”. Man hade en miljon och den miljonen delade man ut till
ungefär 40 olika projekt. Det vill säga, de fick inte mycket var. Men å andra sidan mot-
svarar en miljon för 30 år sedan kanske tre, fyra miljoner idag. Men det är fortfarande lite
pengar. Bland annat satsade man pengar på ett material för studiecirklar. Så det var nå-
gonting som hände där i kring.

Sen har vi året 1978. Det var också ett ganska viktigt år, för då tillsattes två ganska
stora, tunga utredningar. Dels Data- och elektronikkommittén, som hade i uppgift att
kartlägga, beskriva i vilken utsträckning samhälle och näringsliv använde sig av den nya
tekniken. Och här fanns alltså effektivitets- och rationaliseringstankar bakom. Parallellt
med den löpte Dataeffektutredningen, som då fick hand om de frågor som var en smula
mjukare. Datorer och arbetslivets förändring4 hette Dataeffektsutredningens slutbetänkande
och här behandlas då frågor om hur datoranvändningen kommer att påverka arbetsmil-
jön, och här antydde man redan i direktiven att man också ska fundera på utbildningsfrå-
gorna.

1980 tillsattes Datadelegationen och en uppgift bland flera var ju att samordna detta
myckna som verkade pågå vid den här tidpunkten. 1982 fick vi den här propositionen,

1 Martin Emanuel, f. 1977, civ.ing. teknisk fysik, LTH 2002. Sedan 2005 doktorand vid avdelningen för
teknik- och vetenskapshistoria, KTH. Under hösten 2008 fungerar Emanuel som forskningssekreterare för
fokusområde Skolan inom det IT-historiska dokumentationsprojektet ”Från matematikmaskin till IT”.
2 Ulla Riis, f. 1947, fil.dr i pedagogik, Linköpings universitet 1975. Forskare och lärare vid temat Teknik
och social förändring, Linköpings universitet 1982–1996, där hon bl.a. studerade introduktionen av datorer
i ungdomsskolan. Riis utvärderade två av Skolöverstyrelsens treårssatsningar på datateknikanvändning i
skolan, dels datalära i grundskolan 1984–87, dels satsningen ”Datorn som pedagogiskt hjälpmedel” i
grundskola och gymnasieskola 1988–91, dels också den skol- och kommunsatsning som KK-stiftelsen
gjorde 1995–2001. Åren 1979–81 arbetade hon som ansvarig för Skolöverstyrelsens forskningsprogram.
Riis är sedan 1996 professor i pedagogik vid Uppsala universitet.
3 Forskningsrådsnämnden, FRN, statligt organ inrättat 1977 med uppgift att stödja forskning och informa-
tion om forskning, främst riktad mot allmänheten, samt att främja samarbete mellan forskningsråd och
andra forskningsfinansierande organ. Verksamheten ingår från 1 januari 2001 i Vetenskapsrådet.
4 SOU 1984:20, Datorer och arbetslivets förändring: Betänkande av Dataeffektutredningen (Stockholm, 1984).
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som jag minns att jag tyckte var viktig, propositionen om samordnad datapolitik.5 Här har
vi naturligtvis det lilla typiskt svenska ordet, ”samordnad”, nyckelbegreppet. I och med
denna proposition så kommer det också förslag om, och det kommer så småningom 10
miljoner kronor som Datadelegationen får hand om för att använda och utnyttja för
satsningar inom utbildningsområdet. Det här kommer vi säkert att få höra mycket mer
om idag.

Om man nu ställer frågan, ”Nå, när började det hela?”, då finns det de som säger,
”Den 18 januari 1984, Gävle, Ingvar Carlsson”. Det kan man se om man går igenom den
här bunten rapporter som Martin har samlat på sig. Då håller Ingvar Carlsson, som då är
vice statsminister, sitt berömda tal i Gävle där han aviserar en satsning på en bred dataut-
bildning. Och han säger om satsningen att den ska ”. . . vända sig till främst de lågutbil-
dade och ge dem möjlighet till några månaders utbildning i de ämnesområden och grund-
läggande tekniska kunskaper som vi alla behöver ha, för att kunna hävda oss i det nya
högteknologiska samhället, framför allt i vårt arbete”.6 Som jag minns det här talet så
reagerade man så, att ”Jaha, nu har Carlsson lovat att nu ska hela svenska folket ’datoral-
fabetiseras’”. Det var ett litet slarvigt sätt att beskriva det här.

För mig var det ändå ett sätt att nagla fast några punkter. Därför att statliga utred-
ningar och direktiven till dem ramlade ju inte ned från himlen, utan de fångar naturligtvis
upp en del av sådant som redan finns i samhället och sen materialiseras det då i arbete av
olika slag, utredningar, arbetsgrupper. Och ni har ju allihop på något sätt deltagit i det
arbetet, och det är det som vi gemensamt idag ska försöka borra lite grand i.

Jag ska kanske berätta vem jag själv är. Idag är jag professor i pedagogik på universi-
tetet i Uppsala. Men vid den här tidpunkten i början på 80-talet så jobbade jag som fors-
kare på den tvärvetenskapliga institutionen Tema teknik och social förändring vid univer-
sitetet i Linköping. Och jag var nog den första pedagogiska forskaren i Sverige att intres-
sera mig för det här med datorn i skolan. Vad är det och vad borde det vara? Det började
jag att fundera på redan 1983. Sen kom jag att ägna mig åt det från -83 till 2001, och då
insåg jag att, ”Nu har jag 10 år kvar i arbetslivet, nu skall jag syssla med något annat, det
har blivit så många som intresserar sig för att forska om datorn i samhället”.

Sådana här vittnesseminarier brukar börja med att deltagarna får göra en liten presen-
tation som går ut på att ni berättar dels var ni befinner er idag. Det får gärna vara jätte-
kort. Därför vi vill veta något lite mer om var ni befann er då, i slutet på 70-talet och de
första åren på 80-talet, som en bakgrund till det fortsatta samtalet här. Och då tror jag att
jag ska börja med Tom Engström, därför att du höll i pennan när den här FRN-
satsningen, Datakraften i samhället, skulle dokumenteras. Varsågod.

Tom Engström:7 Ja, det är rätt. Idag jobbar jag dels med datorer. Jag är ofta engagerad
av människor som vill veta hur man kan jobba med vissa program och få ut det mesta
möjliga utav det. Men min huvudsakliga sysselsättning har ju varit en fortsättning på det
jag gjorde då på den tiden, då jag var på Sveriges Radio och Sveriges Television. Så har
jag ägnat mig åt den lokala televisionen i Uppsala, som bygger mer på ideell verksamhet

5 Proposition 1981/82:123 om samordnad datapolitik.
6 Återgivet i förordet till Kenneth Abrahamsson (red.), Datautbildning för alla vuxna: Yrkesutbildning och/eller
medborgarutbildning? Dokumentation från Forum V:s dataseminarium, Skolöverstyrelsen (Stockholm, 1985).
7 Tom Engström, f. 1942, lärarexamen från Uppsala 1966 och journalistexamen vid Journalisthögskolan
1970. Verksam vid Sveriges Radio och Sveriges Television 1970–84 med nyhetsprogram (Dagens eko) och
vetenskapliga program (Sesam och Vetandets värld). Därefter rektor vid Kursverksamheten vid Uppsala
universitet (Folkuniversitet) till 1988. Fr.o.m. 1988 egen företagare bl.a. med ansvar för den lokala tv-
produktionen i Uppsala, TV Uppsala. Engström har skrivit Datakraften i samhället: En slutmening om ett
pionjärprojekt (Stockholm, 1983) och medverkat i Beila Engelhardt & Marianne Parmsund, Vem behöver
datautbildning? Uppföljning av projektet ”Särskild arbetsmarknadsutbildning i företag inom dataområdet” (Stockholm,
1985).
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än på kommersiell. Jag har ju blivit pensionerad egentligen, men jag vägrar, som så många
andra, att låta åldern ta ut sin rätt, så jag fortsätter, för jag tycker det är så roligt. Det är
vad jag gör nu.

Under de här år som det här handlar om arbetade jag på Sveriges Radio och i viss
mån på Sveriges Television. Jag var på nyhetssidan och jag var också i mycket stor ut-
sträckning på vetenskapssidan. Bland annat var jag med och gjorde det program som
finns än idag, som heter Vetandets Värld. Sen hade jag glädjen att få arbeta med Bengt
Feldreich och grabbarna kring honom. Det var mest grabbar, jag kommer inte ihåg att
det var någon flicka där. Däremot på vår redaktion fanns det flera kvinnor. Och då gjor-
de vi ett program som hette Populär Vetenskap,8 som gick i TV 1 på den tiden. Jag måste
säga att det här området, tillsammans med kärnkraften, var ju ett väldigt tungt och också
ganska besvärligt område, men oerhört spännande att vara med på. Det var väldigt roligt
att gå ned på radions arkiv och titta efter vad som fanns kvar. Det var inte så hemskt
mycket, men det var lite grand. Bland annat ett samtal med Kerstin Anér9 om de person-
liga integritetsfrågorna, som hon tidigt såg kunde bli hotade av den här nya tekniken. Det
vet jag att vi gjorde ett program om. Jag efterträdde ju för övrigt henne på vetenskapsre-
daktionen när hon blev riksdagsman. Eller hon var ju riksdagsman under många år, men
hon var tjänstledig, men när hon avbröt sin tjänstledighet fick jag den platsen på redak-
tionen.

Jag har faktiskt aldrig riktigt fattat varför jag knöts till FRN, men jag är väldigt glad
att det blev så. Så jag blev sekreterare i en grupp som hade namnet Mikrodatorgruppen
eller något sådant, och i den började vi med att diskutera hur vi skulle göra. Det var i
samband med att FRN byggdes upp, så det var ganska löst. Man visste inte riktigt vad det
här skulle vara. Det var ju en organisation som på något sätt gick lite på tvärs mot det
etablerade forskarsamhället. Men alla kände nog att det här kunde bli en bra möjlighet.
Och vi hade ganska fria händer. Vad jag minns så var Sigvard Tomner10 en drivande kraft
som ordförande i arbetet. Det var en av de personer som jag sen tyckte det var både en
stor ära och ett stort nöje att få möta. Han var en person som passade på det som då
hette STU, Styrelsen för teknisk utveckling. Han såg framåt och han var öppen och han
var inte formell, utan nästan allt tilläts. Naturligtvis under ansvar, men som sagt, det
mesta tilläts.

I varje fall blev jag sekreterare i den gruppen och vi sammanträdde ofta. Många tyckte
att de var i sammanträde ganska ofta utan att det blev så mycket resultat. Andra tyckte väl
att vi åtminstone hade trevligt ganska ofta. Det hade vi. Men det var också ett ganska hårt
arbete att försöka få ihop alla de här tankarna som fanns, till någonting som kunde pro-
tokollföras och leda fram till idéer och sen till ett beslut om hur projektet skulle se ut. Så
småningom kom då projektet att utvecklas, och jag skulle vilja säga att det som jag tyckte
var viktigast på den tiden, det var att man fick möjlighet att ta vara på en av tankeperso-
nerna, nämligen Lars Kristiansson11 från Chalmers i Göteborg, professor där nere. Han
var helt enastående på att se framåt. Helt okonventionell på alla sätt. Vickan var hans
stamlokus när han besökte Stockholm, så jag var tvungen att, inte genomlida, utan fak-

8 Vetandets värld började sändas 1974 och sänds än idag. Populär Vetenskap sändes i TV 1 under några år i
slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Bengt Feldreich och Claes Wirsén var tunga programledare i
produktionen.
9 Kerstin Anér (1920–91), programproducent, forskare, författare och folkpartistisk riksdagsledamot 1969–
85. Anér var medarbetare i Bonniers litterära magasin 1946–59 och Idun/Veckojournalen 1951–63, och var
programproducent vid Sveriges Radio 1956–1969. Åren 1976–80 var hon statssekreterare i utbildningsde-
partementet. Anér var tidigt ute med att uppmärksamma datoriseringens effekter på den personliga integri-
teten, bl.a. genom boken Datamakt (Stockholm, 1975).
10 Sigvard Tomner (1921–99), generaldirektör för Styrelsen för teknisk utveckling, STU, 1975–88.
11 Lars Kristiansson (1934–1983), professor i informationsteori med datakommunikation vid Chalmers
teknisk högskola 1976–83.
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tiskt genomföra en del sammanträden på Victoria, som låg i Kungsträdgården på den
tiden. Vilket var lärorikt för den unga pojken att få göra. Men jag fastnade inte för Victo-
ria, mera för Lars Kristiansson. Han dog ju sedermera, dessvärre, men han hann göra
mycket under den tiden. Jag vill nog säga att utan hans insatser tror jag inte att det här
projektet hade fått den omfattning och spännvidd som det ändå kom att få. Samtidigt var
vi tvungna att dra ihop mycket. Jag menar, hans idéer var från himmel till, nästan, helve-
te, men han var hela tiden stimulerande.

Jag fick också möjligheten att själv utvärdera projektet. Den utvärderingen kom några
år senare, den kom faktiskt inte förrän 1983.12 Det förvånade mig att jag som hade varit
med och gjort det här skulle utvärdera det, men okej, man kan inte vara opartisk i alla
sammanhang. Däremot så ställdes det krav på att utvärderingen var frikopplad ifrån
arbetet så mycket som möjligt. Så det var lite tufft ibland att skriva den där, för det fanns
ju mycket kritik mot det här projektet också, inte minst att det var så löjligt lite pengar.
Även om en miljon idag är ganska mycket pengar, eller mätt i dagens penningvärde är
mycket pengar, så var det inte särskilt mycket. Vi sammanträdde alltså ibland för att
fördela 10 000 kronor till ett studieförbund som ville prova någon speciell modell. Så det
var ett enormt arbete som lades ned på nästan ingenting. Men samtidigt gav det oss en
bild och samtidigt spreds ju det här ut i samhället.

Bland studieförbunden, jag besökte för övrigt alla studieförbund i egenskap av sekre-
terare, fanns ett par projekt som nådde ut till människor via tv till exempel. Utbildnings-
radion har jag för mig var engagerad på ett ganska kraftfullt sätt i det här, och många
andra. Nu tror jag nog att både tv och radio hade varit engagerade ändå, utan insatsen
från det här projektet. Men jag vet att en del av studieförbunden och en hel del andra
små organisationer, inte minst teatergrupper och liknande, fick ett stöd till att våga satsa.
Och sen kunde de hitta motsvarande medfinansiärer för att dra igenom projektet. Så det
kom pjäser, teaterpjäser om teknik, det hade man inte sett förut i någon större omfatt-
ning. Nu fick man se att man kunde göra teater om data. Det var väl inte alltid den häfti-
gaste teatern, det får jag nog säga, men det var roligt att man vågade göra det och att man
ville göra det, och det engagerade väldigt många människor.

Ulla Riis: Nu har du liksom lagt upp ett slags hypotes här, så får vi höra hur det var. Hur
pass ni andra så småningom påverkades av detta. Men då vet vi ungefär var du fanns vid
de här åren.

Ann-Marie, du jobbade inom TBV13 på 70-talet.

Ann-Marie Laginder:14 Ja. Jag tror jag börjar på 70-talet och slutar där jag är nu. Jag
började på TBV i Motala, som var en liten TBV-avdelning, 1976. Nu gick jag tillbaka till
det här studieprogrammet, det allra första jag var med och gjorde, och då såg jag att vi
hade en cirkel som hette ”Datorer på våra villkor”. Det var en cirkel som handlade om

12 Tom Engström, Datakraften i samhället: En slutmening om ett pionjärprojekt, Forskningsrådsnämnden, Rap-
port 83:12 (Stockholm, 1983). Denna publikation måste nog närmast betraktas som en slutrapport. En mer
oberoende utvärdering gjordes också, se Jan Trost, Datakraften i samhället: en utvärdering (Uppsala, 1982).
13 Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV, bildades 1935. TBV gick 2004 upp i Sensus studieförbund,
som bildades 2002 genom en sammanslagning av KFUK-KFUM:s och Sveriges Kyrkliga Studieförbund.
14 Ann-Marie Laginder, f. 1951, fil.dr i teknik och social förändring 1989 och docent i pedagogik 2008, vid
Linköpings universitet. Under åren 1976–82 arbetade hon som avdelningschef och områdesansvarig för
yrkesinriktad och facklig utbildning inom TBV Östergötland. FoU ansvarig på Stiftelsen Vuxenutbildar-
centrum 1989–90, föreståndare för Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, Linköpings univer-
sitet (LiU) 1990–91, lektor vid Nordens folkliga akademi 1991–93, utbildningsledare vid filosofiska fakulte-
ten, LiU 1993–99. Laginder är sedan 1999 universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och
lärande, LiU, och föreståndare för Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning.
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vad datoriseringen innebär för oss som privatpersoner, som anställda i företag, myndig-
heter och så vidare. Det var om datorer.

Ulla Riis: Vilket år var det här, Ann-Marie?

Ann-Marie Laginder: Det var 1977. Men jag kan inte säga om vi fick igång cirkeln. Det
kommer jag inte ihåg. Men jag vet att den var med i programmet. Efter ett år flyttade jag
till Linköpingsavdelningen och blev områdesansvarig för facklig utbildning och för yrkes-
inriktad utbildning på TBV Linköping. Och så småningom blev jag också avdelningschef
där. Så jag jobbade på TBV mellan 1976 och 1982. Mina minnen, när jag nu försöker
backa tillbaka till den här tiden, det är att det gick väldigt fort när det gäller data. TBV
slängde sig på tåget ganska raskt. Om man tittar på siffror, för jag gick tillbaka och titta-
de, så ser man att -79, -80 hade TBV 6 000 deltagare i datacirklar av olika sorter, och går
man fram till -83, -84 så var det närmare 60 000, eller närmare bestämt 58 300. Om man
då jämför det med fackliga studier så fanns där 50 000 deltagare, och det överraskade mig
lite faktiskt.

Men jag kommer ihåg min egen känsla av att detta gick fort. Och den diskussion som
var handlade väldigt mycket om, ”Är det tekniken som är viktigast, måste vi lära oss att
programmera?”. Vi hade alltså cirklar i BASIC och PASCAL och FORTRAN och sådana
här saker. Eller är det viktigt att försökta förhålla sig till, ”Vad skall datorn användas
till?”. I vilken ände skulle man börja och vad var det människor behövde lära sig? Jag har
pratat med Ulla Edman15 nu i anslutning till det här seminariet, som då var ansvarig för
TBV:s verksamhet inom dataområdet på den här tiden, och hon hade samma minne av
att det var en sådan diskussion. Hon argumenterade på den tiden också för att man måste
fundera kring vad datorn skall användas till innan man slänger sig över programmering
och försöker förstå tekniken eller hur datorn ser ut inuti och hur man programmerar.

Ulla Riis: Var det också frågor som du ställde dig själv vid den här tiden?

Ann-Marie Laginder: Ja, det var det också. Kring 1980 kom det en diskussion som
handlade om att man skulle investera i datorer. Och Bohus-Älvsborg var det TBV-
distrikt som gick i framkant och satsade på datorer. De satsade fem miljoner på datorer
vid den här tidpunkten, och hade också mobila enheter, som de kunde åka ut med och
hjälpa arbetsplatser och så. De andra distrikten kom väl i mer eller mindre hög takt efter.
På den här tiden var TBV, i alla fall enligt TBV:s egna skrifter och rapporter, störst inom
datautbildning. 10 procent av verksamheten handlade om datorer kring den här tiden,
alltså kring -83.

Men för min egen del så funderade jag väldigt mycket på det här, att vi måste hänga
med i en utveckling som ändå hade sin gång, och vi måste påverka den. Det gjorde att jag
1982 funderade väldigt mycket kring den tekniska utvecklingen och vad det här egentli-
gen stod för. Så jag sökte mig till Tema teknik och social förändring och blev sedermera
doktorand där. Skrev en avhandling som handlar om framtidsbilder i offentligt utredan-
de. Ett av de betänkanden jag analyserade var Dataeffektutredningens slutbetänkande,
och sen var det två gymnasieutredningar från 1960- och 80-tal. Det kommer vi säkert
tillbaka till, alltså den här diskussionen som handlade om datorer och om tekniken.

15 Ulla Edman, f. 1939, pedagog. Edman var facklig representant inom SIF i Karlstad 1967–74, biträdande
utredningssekreterare inom utredningen angående kvinnornas situation inom den statligt lönereglerade
offentliga förvaltningen 1974–75. Hon var informationsexpert på UHÄ 1975–76 och utbildningsintendent
på TBV 1976–87, och sedan verksam som informations- och utbildningskonsult gentemot företag. Inom
TBV arbetade Edman först med facklig utbildning kring medbestämmandelagen, och sedan som central
ansvarig för TBV:s datautbildning.
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Efter min tid på Tema och min disputation så har jag gjort lite olika saker, men jag
kan väl i alla fall säga var jag nu har landat. Nu är jag då föreståndare för någonting som
heter Mimer, som är ett nationellt program för folkbildningsforskning och som finns på
Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Där driver
jag ett nätverk för folkbildningsforskare i hela landet oavsett vilken disciplin man hör till.
Den forskning jag bedrivit på senare tid har handlat om studiecirklar och vad det betyder
för människor som deltar. Ett av de senaste projekten har handlat om folkbildning på
distans. Så jag har återvänt till det här med folkbildning och datorer fast från ett helt
annat håll. Då har det framför allt gällt personer med funktionshinder och personer i
skiftarbeten. Så för närvarande befinner jag mig mitt i folkbildningsforskningen och till
viss del då inom det tekniska igen.

Ulla Riis: Just det. Tack. Birgitta Frejhagen, när man tittar på de här gamla utredningarna
och de här dokumenten från arbetsgrupper och liknande, då är det nog nästan ditt namn
som förekommer oftast. Det ska bli spännande att höra hur du själv beskriver dig själv de
där åren.

Birgitta Frejhagen:16 Jag tror att jag var den enda som satt både i Dataeffektutredningen
och Data- och elektronikkommittén.

Ulla Riis: Ja, det tror vi andra också.

Birgitta Frejhagen: Och i Datakommissionen och Datadelegationen, och i Datainspek-
tionens styrelse i, tror jag, 12 år. Men om jag börjar lite bakifrån så började jag på IBM
-65. Där jobbade jag till ungefär -70, med programmering. När jag var ungefär 28 år var
jag absolut övertygad om att mer än så här kunde man inte veta. Jag tror faktiskt att det
var då jag tyckte att jag kunde mitt jobb bäst. Det var helt fantastiskt att vara programme-
rare och att surfa i logik. Det var underbart. Sen fick man lära sig att man kunde kunna
mycket, mycket mera, och lära sig mycket, mycket mera. Men i alla fall så slutade jag på
IBM. För jag jobbade på något som hette IBM:s labb och där var man lite inlåst. Man
fick faktiskt inte träffa kunder per definition, därför att då kunde kunderna få förvänt-
ningar om saker som kanske aldrig skulle komma att bli av. Så vi var absolut förbjudna
att diskutera med kunder, och det gjorde att jag kände att, här måste man komma ut
ifrån.

I början på 70-talet jobbade jag som egen företagare och kom i kontakt med Sven
Stegfors på Utbildningsradion, och övertygade honom och UR att göra de första pro-
grammen om datorer i form av en serie. Så först gjorde vi, tror jag, två eller tre radiopro-
gram, och sen gjorde vi sex tv-program. Eftersom alla såg samma tv-program så fick
programmen ett stort genomslag, för de sändes på kvällstid. Och sen blev det radiopro-
gram och sen ett häfte som hette Datorer på våra villkor. Jag minns att vi hittade på det
namnet uppe i Norrtälje i en sommarstuga. ”Datorer på våra villkor”, gick vi runt ett
bord och skanderade. Så ni hör att det var länge sedan. I det här arbetet träffade jag ju
väldigt många, när vi gjorde de här inspelningarna. För jag var som någon slags expert till
Sven. Så vi for runt och gjorde inspelningar och lade upp program. Bland annat intervju-

16 Birgitta Frejhagen, f. 1943, fil.kand. i statistik och ADB vid Stockholms universitet. Frejhagen arbetade
vid IBM Nordiska Laboratorier 1964–69, AR-bolaget 1969–70, Philips 1970–72 och i eget företag 1972–
76. Därefter anställdes Frejhagen som sekreterare för LO:s datautskott, för vilket hon snabbt blev ordfö-
rande. Frejhagen gick över till Folksam Data som datachef 1987 och blev vice vd för Folksam 1989. Sedan
1993 bedriver hon egen verksamhet. Frejhagen har haft ett flertal styrelseuppdrag.
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ade jag folk på LO.17 Det var så som jag då fick kontakt med LO, och också med
DEMOS-forskarna18 som fanns på KTH på den tiden, som har haft stor betydelse i det
här.

-76 anställdes jag på LO och var policyansvarig för datafrågorna. Jag var ordförande
för LO:s datautskott, som var ett policyorgan gemensamt för LO och förbunden. Och så
jobbade jag intensivt i 10 år med allt vad ”data” heter, från Datainspektionen till Dataef-
fektutredningen, Datadelegation och alla andra utredningar som handlade om data. Till-
sammans med TCO, tillsammans med SAF19 och Allmänna gruppen, M-gruppen. Det
var ett väldigt brett arbete, dels mot politik och regering och dels mot förbunden och ut
mot medlemmarna. Och i det senare var studiecirklarna otroligt väsentliga. Så vi tog fram
en studiecirkel som hette Datoranvändning.20 Hemsk, förfärlig tingest, röd i pärm, A-4:a
pärm, tung. Men det är faktiskt den största produkt som Brevskolan har gjort. 100 000
personer deltog i studiecirklarna. Detta var alltså -77. Det fanns väl knappt några datorer.
Men det fanns tankar, idéer. -73 kom Datalagen.21 Så det fanns en oerhört bred diskus-
sion och debatt om storebrorssamhället och allt detta. Jag skulle säga att debattmässigt
var IT-diskussionerna på sin höjdpunkt -76, -77. Och -77, -78 gick den här cirkeln. Sam-
tidigt var vi naturligtvis väldigt frustrerade över att det inte fanns några datorer och att vi
inte fick ned, så att säga, informationen på arbetsplatserna.

Jag kan berätta mycket mer om detta. Men i alla fall, om man går framåt, så var jag
sen med i de här olika utredningarna och kommissionen, och -84 gjordes det sista stu-
diematerialet som jag var med och gjorde. Kanske var det den sista när det gäller data
inom LO. Den hette Vi väljer vår framtid.22 Så då hade vi gått från datoranvändning till att
det är vi som väljer, och frågan är vad som krävs för att LO-medlemmarna skulle kunna
vara med och välja. Och då var det naturligtvis mycket det som vi nu kallar ”breddata”.
Jag kan återkomma till det, men jag bedömer att det var en mischmasch. Så det blev
egentligen aldrig det som det skulle ha varit, utan det kom väl kanske inte förrän -94.
Men det kan vi återkomma till. Men bara för att dra historien framåt så kan jag väl kort
säga att jag slutade på LO -87, efter den kongressen. Där lade jag, eller vi, fram ett pro-
gram som hette ”Arbetare ska erövra den nya tekniken”.23 Så det var väldigt aktivt, och i
och med det tyckte jag kanske att det var klart, för min del.

Och då blev jag datachef, så jag gick tillbaka till professionen kan man säga, på Folk-
sam. Blev sen vice vd på Folksam med 4 000 anställda, som jag var ansvarig för, runt om
i Sverige. Sen slutade jag där -93, för att vi fick en ny vd, och det var inte bra. Det var den
finanskrisen för övrigt som gjorde att det vart turbulent. Och då kunde man antingen
sätta sig på hyllan och ha det trivsamt, men det tyckte jag inte var så kul, eller sluta. Så jag
slutade och startade ett eget företag som heter Infokomp, Information & Kompetens,
vilket ju det här handlar om. Informationen är möjligheter, men det är kompetens i oss
människor som det handlar om. Det blev så småningom en skolgrupp med friskolor och

17 LO, Landsorganisationen i Sverige, sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer grundad 1898.
LO ska enligt sina stadgar ”tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet
samt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati”.
18 DEMOS-projektet ägde rum 1975–1980 och handlade om arbetsplatsdemokrati genom användandet av
ny informationsteknik och design på arbetsplatsen.
19 SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen, tidigare huvudorganisation för arbetsgivare inom främst privat
sektor, grundad 1902. SAF lades ned 2001, därefter företräds företagen av Svenskt Näringsliv.
20 Datoranvändning, Landsorganisationen i Sverige (Stockholm, 1978).
21 Datalagen (1973:289) hade som syfte att skydda den personliga integriteten. Den trädde i kraft 1973 och
upphävdes den 24 oktober 1998, då den ersattes av personuppgiftslagen (1998:204).
22 Mats Utbult, Vi väljer vår framtid: Datorerna, makten och våra jobb, Landsorganisationen i Sverige (Stockholm,
1983). I 1984 års upplagor blev detta del 1 av 2. Del 2 var Mats Utbult, Vi väljer vår framtid. 2: Om datorteknik
och systemutveckling, Brevskolan och Landsorganisationen i Sverige (Stockholm, 1984).
23 Finns publicerad som Utmaningen: En skrift från LO om hur vi kan lära, erövra och använda den nya tekniken,
Landsorganisationen i Sverige (Stockholm, 1986).



14

Komvux med 12 skolor, som jag sålde för två år sen till Natur och Kultur och Skanditec.
Så nu är jag fri och gör det jag vill. Jag kanske alltid delvis har gjort det jag velat, men i
alla fall. Men jag sitter i styrelser på KTH och KK-stiftelsen och annat och, ja, gör fak-
tiskt väldigt mycket roliga saker. Jobbar nu med de här spännande frågorna om hur vi,
steg tre, oansvariga 40-talister kommer att ställa krav på samhället och boendet och
stadsplaneringen och sådana där små saker.

Ulla Riis: Tack Birgitta. Då går vi vidare till Per Erik.

Per Erik Boivie:24 Ja, man kan väl säga att Birgitta och jag har samma startpunkt egentli-
gen, inom den fackliga världen. Jag började på TCO25 1976 och Birgitta började på LO
då. Då kände vi nog inte till varandra, men det tog inte så lång tid förrän vi kom in i
samma delegationer och så vidare. Jag satt ju också i Dataeffektutredningen och Datade-
legationen. Men när jag anställdes, då var det för att bedriva kurser och utbildning kring
den nya medbestämmandelagen26 som trädde i kraft den 1/1 1977. Men jag kom ganska
snabbt in på data. Data kom ju in i TCO-sfären väldigt starkt, och 1978 var jag med och
producerade en rapport som sen blev ett program för TCO vid kongressen 1979. Den
hette Datorerna och arbetslivet.27 Det är en bred rapport som handlade om näringspolitik,
sysselsättning och alla möjliga aspekter på tekniken, och nu efteråt man kan se att det var
väldigt mycket av en hotbild man såg. Negativ påverkan på sysselsättning, arbetsmiljö-
skador och så vidare, och det var lite grand det som tyngde, kan man väl säga. Och Bir-
gitta har upplevt det där också lite grand i diskussionerna med TCO, att vi hade nog lite
olika perspektiv där. Större rädsla på tjänstemannasidan för det här. Men ur det här växte,
för mig då, en känsla av att vi inte bara ska utbilda i det här, starta folkbildning. Utan jag
hamnade ju i en utvecklingslinje istället, att försöka påverka tekniken, och det var där jag
hamnade då i början på 80-talet.

Men jag var också med när TBV tog fram sitt material. Och det speglar egentligen
också känslan av den här tekniken, för vi hade en väldig diskussion om vad den där skulle
heta. Du sa Datorer på våra villkor. Här hette den Datorn kommer.28 Det anspelade ju på 50-
talets telefonkataloger med ”Om kriget kommer”, så fick man vissa råd där. Men i det
här arbetet så kom vi också i kontakt med forskare på Arbetslivscentrum, bland annat,
som började diskutera i andra termer. Då närmade man sig frågan utifrån det här med
yrkeskunskaper. ”Hur ska man kunna utveckla sina färdigheter och vidareutveckla dem
genom att använda datatekniken?” Själv ordnade jag 1984 ett seminarium på TCO-skolan
Bergendal, och där handlade det om, ”Hur kan man få en teknik som stöder kreativitet
och inte gör att man blir maskinstyrd?”. Och av det blev det ett studiematerial som heter
Kreativitet i arbetslivet: Om yrkeskunskaper, arbetets organisation och ny teknik.29 Det kom 1985,

24 Per Erik Boive, f. 1938, fackföreningsman, fil.kand. i pedagogik, sociologi, psykologi vid Stockholms
universitet 1973. Boivie blev ombudsman vid TCO 1973 och arbetade med arbetsmiljö-, IT- och arbetsor-
ganisationsfrågor 1976–92. Han var utvecklingschef vid TCO 1992–98. Sedan 1999 är han egen företagare.
Vid TCO utvecklade han den s.k. TCO-certifieringen av bildskärmar/datorer. Boivie var vidare ledamot i
Datadelegationen och Dataeffektutredningen.
25 TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, partipolitiskt obunden centralorganisation för fackförbund
grundad 1944. Organiserar bl.a. ingenjörer, lärare, poliser, ekonomer, sjuksköterskor och bankanställda.
26 Medbestämmandelagen, MBL, lag om medbestämmande i arbetslivet som äger tillämpning på förhållan-
det mellan arbetsgivare och arbetstagare. MBL innehåller regler om bl.a. information, förhandling samt
arbetstagares rätt till inflytande och att vara organiserade. Beslut om MBL fattades av riksdagen 1976.
Lagen trädde i kraft 1/1 1977.
27 Datorerna och arbetslivet: Rapport från TCO:s arbetsgrupp för datafrågor, TCO (Stockholm, 1978).
28 Datorn kommer: Grundbok om den nya tekniken och fackliga möjligheter, TBV, TCO (Stockholm, 1981). Datorn
kommer var ett fackligt material som togs fram av TBV och TCO i samarbete med forskare från Arbets-
livscentrum, bl.a. Bo Göranzon och Ingela Josefsson.
29 Kreativitet i arbetslivet: Om yrkeskunskaper, arbetets organisation och ny teknik, TCO (Stockholm, 1985).
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och det spreds ut på arbetsplatserna. Det var också en stor bredd, 100 000 ex ungefär.
Arbetet med det materialet hade en påverkan på mig också. Det satte igång en massa
processer. ”Vad kan man göra? Hur kan man gå över gränser till det som är möjligt?”

Sen fortsatte det här med ett material för att skapa ett medvetande på arbetsplatserna.
Vi hade mycket problem med dataskärmarna i början på 80-talet, med belastningsskador,
rädsla för strålningen från skärmarna och så vidare. Och leverantörerna var inte mottagli-
ga för argument här. Utan även från arbetsgivarsidan handlade det väldigt mycket om
datamognad hela tiden, att vi skulle kunna ta åt oss den här tekniken. Men då började vi
med en process som sen ledde fram till att TCO 1992 började certifiera dataskärmar.
Och sen har det utvecklats i flera steg, breddats från att handla om arbetsmiljö till energi-
effektivitet och ekologiska krav. Och idag är det en global standard. Det är en halv mil-
jard människor idag som sitter bakom skärmar med TCO-loggan på.

Och idag då. Jag lämnade TCO för 10 år sedan, då jag gick i pension. Då startade jag
omedelbart det lilla företaget, världens minsta företag, Boivie Arbetsplatsutveckling AB.
Det är min fru som är ordförande och så är jag vd, och så kör vi. Förra året tog jag fram
en skrift som behandlar hela den här processen, från slutet av 70-talet och fram till nu.
Den heter Global standard: Om hur TCO-loggan hamnade på dataskärmar jorden runt.30 Den
finns också på engelska. Jag fungerade inom TCO som en entreprenör eller intraprenör,
och drev de här frågorna, delvis i motstånd med den egna organisationen. Birgitta var
inne på det, att man var inte alls populär inom den egna organisationen i det här, men det
ledde i alla fall till resultat. Så idag är jag ute bland annat på universitet och högskolor
med den boken som grund, och missionerar kring entreprenörskap, intraprenörskap, och
pekar på hur man kan ta sig fram och nå resultat genom uthållighet och kreativitet. Dess-
utom är jag väldigt engagerad i klimatfrågorna idag. Och så ingår jag i ett forskningskon-
sortium som skall försöka ta fram den tredje generationens biodrivmedel för bilar.

Men angående den här utvecklingslinjen som jag drev på TCO. Vi sa att det inte bara
var användarna som behövde utbildning, utan också de som utvecklade tekniken. Så vi
tog fram material där en viktig målgrupp egentligen var utvecklingsavdelningarna inom
leverantörsföretagen. För vi hade bra kompetens på forskarsidan i Sverige, vi hade starka
användarkrav, och det här formade vi då till material som kunde användas och som gick
ut internationellt. Som jag var ute och missionerade om, bland annat i Taiwan, träffade
leverantörer och så. Den kunskapen fanns inte hos dem. Och det gjorde att de sen hade
möjlighet att se vad en krävande marknad har behov av, så de kunde anpassa sin teknik.
Och det där har ju fortsatt…

Ulla Riis: Och den här idén om utbildning för teknikutvecklarna, när formulerade ni
den, ungefär?

Per Erik Boivie: Det är nog aldrig formulerat, utan det blev så.

Ulla Riis: Det blev så, men när blev det så då, ungefär?

Per Erik Boivie: Det här är nog -86, tror jag. För då tog vi fram någonting som hette
Bildskärmsprovaren, som riktades till varje användare, där man skulle sitta och granska
sin teknik och leverera sina resultat på en checklista. Där var tanken att varje användare
skulle skicka resultaten av sin testning, värdering, vidare till leverantören. Och det där
skedde över hela världen. Vi fick ut det här, så på japanska arbetsplatser satt de med den
här ”screen checker”, som det hette. Många tekniska innovationer stannar kanske med att
man säger, ”Vi har ingen marknad för det”. Det vi gjorde var att skapa en marknad. Vi

30 Per Erik Boivie, Global standard: Om hur TCO-loggan hamnade på dataskärmar jorden runt (Stockholm, 2007).
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samarbetade med fackliga organisationer internationellt och var ute på olika håll och
snackade. Och den här verksamheten lever ju bra idag. Jag slutade på TCO för 10 år
sedan och driver min verksamhet och konsultar för fackförbund, både inom LO och
TCO. Och TCO:s utvecklingsenhet, som jag var chef för, den blev TCO Development,
ett företag som idag har 15 anställda och som finansierar verksamhet genom certifiering,
alltså genom exportintäkter. Så även facken kan utveckla nya verksamheter och företag
med internationellt fokus. Så är det.

Ulla Riis: Så är det. Lars Erik Dahlgren.

Lars Erik Dahlgren:31 Jag sitter väl här därför att jag på den tiden det här begav sig var
på Svenska arbetsgivarföreningen. Och jag sitter faktiskt här och känner att jag blir allt
yngre. Sitter här bredvid Birgitta och Per Erik. Vi hade våra diskussioner under framför
allt 80-talet, tror jag. Jag var då datachef på SAF och hade väl det här som, ja, ett mer
personligt område. Jag var intresserad av debatten. Och nu när jag skulle se efter vad som
hände för ett stort antal år sen, så skulle jag förstås gå in på Google och skaffa mig in-
formation. Men det fanns ju ingenting om vad jag tyckte på 80-talet om de här frågorna.
Så jag fick gå tillbaka till mina papper och titta. När jag såg vilka debattämnena var på 80-
talet så undrar jag om det hänt så förtvivlat mycket egentligen. Det var ett antal fråge-
ställningar. Det viktigaste för min del var naturligtvis det här med produktivitet, konkur-
rensförmåga och sådana saker. Förbättringar.

Och idag. Sedan 15 år håller jag på med en modell som heter PENG-modellen, som
jag är en av upphovsmännen till. Om det tidigare var teori jag sysslade med, när jag var
på SAF, så är det praktik nu, och jag tycker nog att det fortfarande ser ungefär likadant
ut. Det betyder att en av tre investeringar med stort IT-innehåll ger den nytta som man
kan förvänta sig. Två av tre gör det alltså inte. Jag vet inte hur stor andel som gav den
nytta det kunde göra på 80-talet, men jag misstänker att det var ännu lägre då. Sen hand-
lar det naturligtvis väldigt mycket om det här med jobb, jobbens antal, kommer robotar
att ersätta människan. Det handlar om yrkesroll, om kompetens och sådana saker. Och
egentligen är det väldigt beroende på vilket synsätt man har. Betraktar man datorn som
ett hot, då är det klart att då kommer de här negativa sakerna hända. Ser man den som en
möjlighet, ja, då har man en helt annan syn på de här sakerna. Och jag känner väl igen
saker från debatten även där. Integritet, som Birgitta talade om, den debatten finns ju
kvar. Jag menar, vi har FRA-debatten idag, och det är andra saker som poppar upp lite då
och då. Vi har det här med sårbarhet, som kanske snarare har ökat än minskat. Vi blir allt
mer beroende av att allt det här fungerar, och även om det görs saker med brandväggar
och annat så är det kanske inte tillräckligt. Så de här sakerna som debatterades på 80-talet,
jag tror de finns kvar. Demokratibiten tror jag har förbättrats. Jag tror att det på 80-talet
kanske mer var en fråga om tillgänglighet för ett fåtal människor. Idag är det nog mer
tillgängligt för det stora flertalet.

Ulla Riis: På den här tiden så var du ledamot i Datadelegationen, bland annat.

31 Lars Erik Dahlgren, f. 1940, civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm 1963. Dahlgren har
varit lärare i företagsekonomi vid handelsgymnasiet i Uppsala och Uppsala universitet, direktör, ADB-chef
och förhandlare vid Svenska Arbetsgivarföreningen och är egen konsult sedan 1991. Han var styrelseleda-
mot i Riksdataföreningen 1980–89 och i Svenska Institutet för Systemutveckling, SISU, 1985–94, samt
ledamot i Datadelegationen 1977–80. Dahlgren är en av upphovsmännen till den så kallade PENG-
modellen, ett verktyg för att öka nyttan i IT-investeringar.
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Lars Erik Dahlgren: Ja, och jag var styrelseledamot i Riksdataförbundet.32 Jag var en av
initiativtagarna, faktiskt, till det här Datalära-paketet.33 Men det är samma frågeställning
egentligen som dyker upp här igen. Det är lite grand de och vi. Sysslade man med IT på
80-talet, det hette inte IT då, det hette ADB eller Data eller något sådant, men det var
samma sak som IT är idag, så hade man en stor stämpel i pannan: ”Du sysslar med IT
och du begriper ingenting annat.” Sysslade man inte med IT, då stod det ”verksamhet” i
pannan, och sysslade man med verksamhet begrep man inte ett dugg om IT. Det där
finns fortfarande kvar väldigt mycket, tycker jag. Antingen sysslar man med det ena eller
det andra. Även om det sker en förbättring, men den är ganska långsam. Jag tror jag
stannar där.

Ulla Riis: Tack för det. Då är vi hos Jerker Sjögren och då ramlar vi ned i Datadelega-
tionen, till exempel.

Jerker Sjögren:34 Ja, det här är oerhört spännande. Intet nytt under solen säger Lars
Erik, och det är säkert sant till viss del. Det är ju en fascinerande upplevelse det här, att
försöka återkalla sig själv till det stämningsläge som rådde för 25 år sen. Hur debatten
gick och hur man själv tänkte, och hur saker och ting fungerade, och vad som fanns och
vad som inte fanns. Som du var inne på här, man kunde ju inte hitta något genom att
Googla, utan man måste ned i sina gamla kartonger och gräva, och gräva ganska djupt
dessutom, i det som finns kvar utav egna minnen. Jag kom in i Datadelegationen på den
tiden, höll jag på att säga, på ett bananskal. Det var egentligen därför att jag hade varit
engagerad i kärnkraftsdebatten inför omröstningen. Jag hade sagt upp mig från ett annat
jobb och sen jobbade jag dygnet runt fram till folkomröstningen var klar och sen var då
frågan: Vad ska jag göra nu för någonting?

Och sen dök det här med Datadelegationen upp. Så jag hade inte hållit på med dato-
rer. Den typ av datorer som fanns då. För det är också viktigt att ha klart för sig, tycker
jag, apropå debatten. Visst, det fanns datorer. Jag hade också sett datorer på universitetet
i Umeå, de här stordatorerna i hallarna, och jag hade sett i andra sammanhang. Men vi
var fortfarande ganska långt ifrån att det här skulle bli vad det sen blev, var mans och
kvinnas egendom. Så när jag kom in då våren 1980, i det här sammanhanget, då fanns det
direktiv och det fanns en chef på plats i form utav Göran Axelsson som sitter här till
vänster om mig. Och vi hade Olof Johansson som dataminister. Som kallades för data-
minister men som inte var dataminister. Och det var väldiga diskussioner. Folk som är
intresserade av statskunskap och annat kan gräva i de delarna, förspelet till den här pro-
positionen om samordnad datapolitik. Som alltså är något slags hopkok utav det som
fanns att lyfta fram från olika departement i regeringskansliet på den tiden, våren -82.
Med en kappa, tror jag det kallades för, som Olof Johansson var ansvarig för. Sen hade
de olika ministrarna ansvar för sina områden.

32 Riksdataförbundet (RDF) bildades 1974. Det var en sammanslutning av företag och organisationer som
använde ADB. Två av medlemmarna var Svenska Dataföreningen (SDF) och Svenska Samfundet för
Informationsbehandling (SSI), men dessutom blev stora statliga och privata ADB-användare medlemmar.
1990 slogs de tre föreningarna (RDF, SDF och SSI) samman till nuvarande Dataföreningen i Sverige
(DFS).
33 ”Datalära”: grundläggande ADB-utbildning, Riksdataförbundet (Stockholm, 1982–87).
34 Jerker Sjögren, f. 1948, civilekonom vid Umeå universitet 1972. Från Datadelegationens start i april 1980
politiskt sakkunnig hos dataminister Olof Johansson. Sekreterare i Delegationen 1982–85 med ansvar för
utbildningsfrågor, framför allt Bred datautbildning. Därefter bl.a. ADB-strateg på Kommunförbundet
1985–90, konsult och säljare på Cap Gemini 1990–94, IT-chef och projektledare Stockholms Stad 1994–99
och Key Account Manager på Telia 1999-2002. Sjögren är nu på Näringsdepartementet som ämnessak-
kunnig och samordnare för Logistikforum.
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Det var en oerhört intressant tid, att vara med om den här förändringen. Alltså, detta
var -80 och sen så sträcker vi oss fram till -85 ungefär, när Datadelegationen, som var
seglivad, gick att likvidera. Sen har då olika saker rullat vidare i olika sammanhang. Själv
fortsatte jag 1985 från Datadelegationen till dåvarande Kommunförbundet, det som idag
heter Sveriges kommuner och landsting. Titulerades ADB-strateg, för det hette fortfa-
rande ADB på den tiden. Och kom in i den vevan då persondatorerna på allvar kom ut i
kommunerna. Det tror jag är banbrytande, när den första IBM PC:n kom 1983. Det var
ju inte ett exemplar, det var väl en hel pall som ställdes på kaj i Göteborg. I de här gamla
papperna som jag grävde upp i helgen så konstaterade jag också att när Datadelegationen
skulle upphandla sin första PC, så var det en ganska stor affär. Den kostade 80 000 kro-
nor inklusive den så kallade skönskrivare som vi skulle ha till denna apparat. Och då kan
ni själva tänka efter, i det penningvärde som gällde då och så vidare, vilka stora invester-
ingar det här var, i det här fallet för kommunerna.

Från Kommunförbundet gick jag till Cap Gemini, jobbade som konsult och säljare.
Sen var jag i Stockholms Stad, först som IT-chef ett år, men sen blev det turbulent och
då var jag inte längre IT-chef, utan jobbade som projektledare i flera stora EU-projekt
som handlade om medborgarinformation och så småningom webbgränssnitt. För då kom
Internet, precis i den vevan. Sen har jag jobbat på Telia och sen kom jag tillbaka så små-
ningom till regeringskansliet och har jobbat inom något som heter Inlandsdelegationen,
och jag har jobbat i Bredbandsutredningen. Och nu är jag, sen slutet av maj, ansvarig för
någonting som heter Logistikforum, som är knutet till Näringsdepartementet. Och där
handlar det bland annat om klimatsmarta transporter.

Om man försöker tänka tillbaka. Alltså bakgrunden, det som Tom berättade här om
FRN, den här skriftserien då till exempel, om att datorn tar bort jobben. Du, Birgitta,
säger att debatten var som livligast i mitten på 70-talet. Ja, det kanske den var, men då var
det väldigt mycket integritetsfrågor. Men jag vill minnas att det någon gång i slutet av 70-
talet kom en rapport av två franska forskare, Nora-Minc,35 som citerades flitigt av oss
alla. Väldigt få oss hade förmodligen läst rapporten, men den var väldigt tacksam att
citera. Som just pekade på de här hoten, att mikrodatorn, som det hette då, skulle gå fram
som en präriebrand och ta bort jobben. Och jag tror att det var väldigt mycket det som
gjorde att tjänstemännen och TCO var bekymrade.

Samtidigt är det intressant att när denna IBM:s första PC kom, så var det också star-
ten på ett omtänkande. För jag brukar ofta tänka på det, apropå ST36 och en av de här
som inte längre är kvar och kan bidra till den här minnesteckningen. Jag tänker på Peter
Magnusson, som var ombudsman just för ST och som var oerhört militant i sina krav,
och med all rätt förmodligen. Man hade krav på fackligt veto inför alla stora systempro-
jekt och investeringar. Två år senare så var kravet ”En PC åt alla”. Så snabbt kan det
alltså svänga när man får en ny teknik som slår igenom på bred front. Och där man ser
att det här kan vi faktiskt göra till ett användbart verktyg. Det är ingenting som vi bara
ska ropa stopp och belägg för. Och det var lite spännande, för det tycker jag nu, när man
tittar tillbaka, också lite grand var andan i bland annat Datadelegationen. Att försöka hitta
någon slags, ja, största gemensam nämnare. Hitta det som alla kunde stå bakom, och där
utbildningen då kanske blev hörnstenen i den här processen, att få utvecklingen att gå i
en sådan riktning, och med insatser på bred front. Men det tänker jag spara till nästa
inlägg.

35 Syftar på Simon Nora & Alain Minc, L’informatisation de la société: Rapport à M. le Président de la République
(Paris, 1978). Rapporten gavs 1980 ut på engelska som Simon Nora & Alain Minc, The computerization of
society: A report to the president of France (Cambridge, Mass., 1980).
36 ST, Statstjänstemannaförbundet, ett fackförbund inom TCO bildat 1904 som organiserar statligt anställ-
da tjänstemän.
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Ulla Riis: Ja, det är bra. Göran Axelsson, du jobbade också i Datadelegationen vid den
här tidpunkten. Vad gjorde du innan du kom dit och hur tänkte du vid den här tiden?

Göran Axelsson:37 Först vill jag säga att jag tycker det är väldigt trevligt att vara här. Det
är många i panelen man känner igen, som man har jobbat ihop med. Jag tycker det är
roligt att försöka minnas vad som hände från 1978 till -85, ungefär, som är perspektivet
här. Jag började i Datadelegationen 1980 och har fortsatt med många olika saker sedan
dess. Nu jobbar jag på Utrikesdepartementet som utredare och håller på med helt andra
saker än IT i samhället.

Jag tänkte fokusera på det jag uppfattar om bred datautbildning och folkbildning
kring datorn vid den här tidpunkten. För jag har försökt läsa på inför det här. Man måste
läsa på för att kunna minnas tillbaka, vad det var som hände. Ett citat som jag tror var
viktigt i propositionen 1982 var: ”Alla medborgare bör ha rätt till information och kun-
skap om informationssamhällets möjligheter och risker. Därmed får många människor
möjlighet att delta i värderingen av den datateknik som kommer att användas eller redan
används.”38 Det var ett kärncitat för satsningen på bred datautbildning som Datadelega-
tionen hade.

Och bakgrunden var ju det som flera har vittnat om här vad, om osäkerheten om den
framtida användningen. Att det här berör alla yrkesgrupper samtidigt. Det är inte så att
man kan byta jobb om man inte som vuxen klarar av IT, till något annat jobb där man
slipper att använda IT, utan det här påverkade väldigt mycket samtidigt. Men också till
exempel att, som flera har sagt, lång erfarenhet och djup detaljkunskap inte längre blir en
fördel, därför att datasystemen lagrar detaljkunskaper i databaserna. Det finns en rapport
som togs fram 1981 som heter Elektroniken i fabriken: Hot eller hopp,39 där man ser att
metallarbetare och stålverksarbetare och stålverksarbetare och varvsarbetare, de ser
likadana ut. De sitter vid sina skärmar och jobbar med det som de kan. Och sen påverkar
det här dig inte bara i arbetslivet utan också som konsument och på fritid. Vi måste här,
som flera har sagt, påpeka att Internet fanns, men det fanns ingen spridning och det var
inte tillgängligt för allmänheten vid den här tidpunkten.

TCO ordnade en idékonferens i oktober 1980. Det tror jag var en väldigt viktig
konferens, där många negativa hotbilder och några få positiva möjlighter kom fram. För
där fanns vetofrågorna med, där fanns moratoriumförslag, att det skulle vara tillfälligt
stopp så man liksom skulle hinna tänka. Datadelegationen tog fram betänkandet om bred
datautbildning år 1985, alltså fem år därefter. Syftet var att ge medborgarkunskap och
arbetslivskunskap, grundläggande kunskaper, insikt, ökad förmåga, men också att stödja
vardagsrationalisering och kunskapsutveckling. Det här var med fokus på vuxenutbild-
ning. Det var ju de redan yrkesverksamma som man ville satsa på, därför att man kunde
liksom inte lämna dem. De är så många människor, det är de som bär upp ekonomin.
Det fanns ett förslag om 80 timmar, fördelat på 30 till 40 timmar på grundnivå och en

37 Göran Axelson, f. 1940, civilekonom, sekreterare och kanslichef i Datadegationen 1980–85. Axelsson var
1985–89 sakkunnig i Statsrådsberedningen, och senare i Civildepartementet som sekreterare i regeringens
Statsrådsgrupp för Datafrågor och i den därtill knutna Referensgruppen för datafrågor. Axelsson är fr.o.m.
1997 anställd vid Utrikesdepartementet, först knuten till en enhet för strategisk exportkontroll och senare
en enhet för Nedrustning och Icke-spridning av massförstörelsevapen. Under 2008 har Axelsson ett
utredningsuppdrag på denna enhet på UD om att stärka lagstiftning och organisation i samhället för att
minska risken för spridning av insatsvaror för massförstörelsevapen.
38 Proposition 1981/82:123 om samordnad datapolitik, bilaga 1, 19. Propositionen byggde på Ds B 1981:20,
Samordnad datapolitik: Rapport från Datadelegationen (Stockholm, 1982).
39 Sverker Lindström, Roland Petersson & Håkan Selg, Elektroniken i fabriken: Hot eller hopp (Stockholm,
1981). Boken är en populär sammanfattning av Data- och eletronikkommitténs rapporter om industrins
rationalisering som en följd av datateknikens inträde. Den var tänkt att kunna fungera bl.a. som studiemate-
rial i studiecirklar.
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fortsättning på 40, 50 timmar. Det gjordes utvärderingar av olika slag. Jerker Sjögren
hade en väldigt stor roll i det sammanhanget.

1983, två år innan dess, tog Datadelegationen fram en rapport om detta också, men
då kom vi inte överens. Det är ganska intressant. Jag har nu läst reservationen från Per
Erik Boivie. Jag har läst ett särskilt yttrande från Lars Erik Dahlgren, och jag såg en
reservation från Vänsterpartiet och Centern, som gick tillsammans. En reservation från
SACO, och ett särskilt yttrande från Moderaterna och ett ifrån Skolöverstyrelsen. Så två
år innan -85, då var vi inte överens. Men det fanns ändå en majoritet för att gå framåt.
Sedan hände det så mycket också när det gäller arbetsmarknadsparterna. Jag har också
sett LO:s material Vi väljer vår framtid och Facklig datapolitik.40 Birgitta skrev En mänsklig
chans41 1984.

Birgitta Frejhagen: Får jag bara sticka in, Göran, och störa dig? Framsidan på den är en
fantastisk bild av kunskapens träd. Eva och Adam står där och väntar på äpplet. Det är
bara det att äpplet är istället en PC.

Göran Axelsson: Just det. Och så har vi TCO:s material, Datorutvecklingen: Styra eller
styras.42 Men sen var det SAF och LO och PTK43 som kom överens om samarbetsavtal
om effektivitet och deltagande och så vidare 1982, och det fanns ett antal olika aktiviteter
för att få det här att fungera på arbetsplatserna. Partierna hade sina dataprogram. Folk-
partiet, Datapolitik för Sverige,44 Socialdemokraterna, Datorer på människans villkor,45 och
Centern hade ett partiprogram om principer och riktlinjer.46 Myndigheterna har vi pratat
om. Datautbildningen. Jag tittade på två material inför dagens övningar. Jag tittade på
Brevskolans Framtid i Data-Sverige,47 där man funderar på konsekvenser och vad det här
betyder. Jag tittade på Riksdataförbundets Datalära, som var mycket mera verktygsfoku-
serad, därför att den var avsedd för gymnasieskolan.

Men det här gick ju vidare och det blev mera satsning på utveckling. Och jag tycker
kanske att 1994, när IT-kommissionens första betänkande kom, då var det verkligen ett
annat perspektiv. Den hette Informationsteknologin: Vingar åt människans förmåga.48 Då var
färdvägen klar och nu gällde det att agera efter denna färdväg. Och spridningen har ju
fortsatt. Vi hade i Sverige flest hemdatorer i världen 1998. Men jag tycker det är ett gans-
ka dåligt mått på teknikanvändningen, att vi har flest maskiner, och idag är det knappast
relevant som mått överhuvudtaget. Nu tio år senare, 2008, så har vi fått en intensiv de-
batt om integritet i informationssamhället igen. Och det beror på att människor upplyser
sig om att vi alla är avlyssnade på Internet, som om det skulle vara någon nyhet, och att
detta inte är särskilt tydligt reglerat i något land. Det fanns en intensiv debatt om detta
2001 i samband med Echelondiskussionerna. Europaparlamentet beslutade om en reso-
lution för att hantera Echelonfrågorna i Europa den femte september 2001, men den

40 Facklig datapolitik: Rapport från LO:s dataråd, Landsorganisationen i Sverige (Stockholm, 1981).
41 Mats Utbult & Birgitta Frejhagen, En mänsklig chans? Ny teknik som verktyg för bättre jobb, Landsorganisatio-
nen i Sverige (Stockholm, 1984).
42 TCO:s idékonferens Datorutvecklingen: Styra eller styras?, TCO (Stockholm, 1979). TCO:s diskussionsunderlag
inför konferensen som ägde rum på Stockholmsmässan i Älvsjö 11–12 oktober 1980.
43 Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Privattjänstemannakartellen, en organisation för samverkan
mellan fackförbund för privatanställda tjänstemän, bildad 1973, för att bland annat förvalta och informera
om pensioner och försäkringar.
44 Data: en programskrift från Folkpartiet, Folkpartiet (Stockholm, 1979).
45 Datorer på människans villkor: Program för datapolitiken, Socialdemokraterna (Stockholm, 1978).
46 Principer och riktlinjer för datateknikens utveckling och användning, Centerpartiet (Stockholm, 1979).
47 Mats Wingborg, Stefan Munther & Lars Sillrén, Framtid i Data-Sverige, Brevskolan och Arbetarnas bild-
ningsförbund (Stockholm, 1983).
48 Informationsteknologin: Vingar åt människans förmåga, betänkande av IT-kommissionen, SOU 1994:118 (Stock-
holm, 1994).
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elfte september 2001 dog den debatten. Det är den bild jag skulle vilja ge av sakfrågorna.
Ber att få återkomma sen.

Ulla Riis: Du får återkomma. Då är vi framme vid dig, Lars Bolander. Du var huvudsek-
reterare i Datautbildningsgruppen, som tillkallades 1985. Vi ställer samma fråga till dig.
Vad gjorde du och var befann du dig i slutet på -70-talet, början på 80-talet, och vad gör
du nu?

Lars Bolander:49 Ja, jag backar tillbaka så långt som möjligt. Jag började arbeta med
datorer i utbildningen 1968, och jag är väl den enda här som egentligen har jobbat aktivt i
skolvärlden ordentligt. Så jag har vissa personliga erfarenheter från arbete kring datorer i
skolan. Vad gjorde vi -68 till -72? Jo, vi gjorde kommersiella program för gymnasiesko-
lans tekniska utbildningar. Det var beräkningsprogram och så vidare, och jag sysslade då
med produktionen inom telekommunikation. Det där var ganska trassligt eftersom dato-
rerna var väldigt konstiga då. DIS-projektet50 inom Skolöverstyrelsen startade -74 och
pågick till -80, och jag kom in i sista fasen av det projektet. Parallellt med det, kan man
säga, löpte PRINCESS-projektet.51 Även där var min roll så där på gränsen, eftersom jag
började aktivt där -79. Och samma år satte PRODIS-projektet, Programvara och datoru-
tustning för datorn i skolan,52 igång och pågick i två år.

Vad kom nu de här projekten fram till? Jo, att det naturligtvis behövdes grundläggan-
de datakunskap på olika sätt. Vi byggde så småningom upp underlag för dataläran i
grundskolan och för datakunskapen på gymnasieskolan.53 Vi startade specialkurser för
gymnasieskolan, eller eftergymnasiala kurser. Eller den fanns redan, men den kommunala
högskolan aktualiserades ytterligare. Kommentar kring det. Det är det att ungefär allt-
samman är struket. Och jag har väldigt svårt att förstå hur man skall kunna fungera i
samhället utan att ha kunskap, kanske inte i teknik och om teknik i första hand, men väl
nyttjande, vara medveten om möjligheter och konsekvenser som flera har berört här. Hur
kan man hoppa över så viktiga saker? Utan man menar att, ”Ja, det kan ju alla”. Jag
kommer ihåg att jag var tvungen att lära mig räknestickan en gång i tiden. Och den kan ju
alla nu? Nej. Nu har man en räknedosa förstås. Och man har en dator, förhoppningsvis,
men kan man verkligen nu det här i alla avseenden? Behärskar man att använda datorn?
Har man insikter i det? Var får man det, hemma eller hos kompisarna? Ja, kanske, i bästa
fall.

Vad händer sedan då? Ja, PRINCESS fortlevde och i dess efterföljd så startades
DUN-projektet, bland annat. Det betyder Datorn i utbildningen, och jag var projektleda-
re för det från -80 till -86. Vi koncentrerade oss på samhällsvetenskap, samhällskunskap,

49 Lars Bolander, elektroingenjör, fil.mag. i matematik och fysik samt civilekonom. Tidigare lärare vid
grund- och gymnasieskolan samt högskolan. Under 80-talet verksam vid Skolöverstyrelsen och Utbild-
ningsdepartementet med datautbildningsfrågor. Författare till IT i skolan (Farsta, 1995) och IT och framtidens
lärande (Stockholm, 1998). Med början 1990 och fortfarande delägare och medverkande i företag för
multimediell utveckling och produktion.
50 Datorn I Skolan, DIS, ett inomverksprojekt vid Skolöverstyrelsen, som löpte 1974–80 och som bl.a.
innefattade kursplanearbete, fortbildningsinsatser, läromedelsutveckling och en omfattande försöksverk-
samhet vid skolor runt om i Sverige. Slutrapporterades som Datorn i skolan: DIS: SÖ:s handlingsprogram och
slutrapport SÖ-projekt 628, Skolöverstyrelsen (Stockholm, 1980).
51 PRINCESS, Project for Research on Interactive Computer-based Education Systems, ett forsknings-
och utvecklingsprojekt om användningen av datorn som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen som
bedrevs vid ADB-institutionen vid Stockholm universitet 1973–83. PRINCESS levde sedan vidare som en
del inom forskningscentret CLEA (Computer-based LEArning environments) vid samma institution.
52 Programvaror och Datorutrustning I Skolan, PRODIS, skiljdes ut från DIS som ett särskilt eget inom-
verksprojekt vid Skolöverstyrelsen och löpte 1979–81. Slutrapporterades som PRODIS: Programvara och
datorutrustning i skolan: Slutrapport SÖ-projekt 6205, Skolöverstyrelsen (Stockholm, 1981).
53 I grundskolan hette ämnet ”datalära” och på gymnasiet ”datakunskap”.
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engelska med mera, och konstaterade en hel massa saker om hur det inte gick att använda
datorer, bland annat. Det var väldigt viktigt.

Sedan hände en speciell sak och det var TUDIS-projektet, som skapade Compisda-
torn.54 Jag tillhörde opponenterna på detta område. Jag förstod inte varför man skulle ge
sig på att skapa en datamaskin i Sverige, med de förutsättningar man hade, när de stora
jättarna höll på att producera datorer till sannolikt helt andra kostnader. Det där projektet
ledde till ingenting, och det var ju bra det.

Datautbildningsgruppen nämnde Ulla här. Den startade -85 och pågick ett år. Där
kunde vi konstatera att den största problematiken, det var naturligtvis pengar. Och det
andra problemområdet, det var programvara. Men samtidigt med Datautbildningsgrup-
pen så startade vi Dataprogramgruppen inom utbildningsdepartementet, och jag ledde
Dataprogramgruppen under Peter Honeth.55 Vi höll på med det där i tre år, Datapro-
gramgruppen, och där var målsättningen naturligtvis att se till att få ut programvara till
skolorna. Skapa skollicenser. Man skulle kunna komma åt generell programvara till bra
pris, och så vidare. Och den här problematiken redovisades i stor utsträckning också i
Datautbildningsgruppen, frånsett pengarna. För ministrarna på den tiden, de kommente-
rade det hela med att det var en ekonomisk provokation, det vi lade fram. Och det var
kanske det. Samtidigt med det här pågick det ytterligare arbete i en nordisk dataprogram-
grupp. Och så vidare. Lärarfortbildningar, och det var ju ett elände. Vi försökte att utbil-
da skolledare, få dem att intressera sig för datoranvändningen på ett annat sätt. Det
pågick från -83 och under hela 80-talet.

Vad gör jag nu då? Jo, jag lämnade skolans värld -90. Det var ingen idé att hålla på
med det, för det blev ju inget rejält av det. Så blev jag egen företagare. Men jag kom i
kontakt med en del intressanta människor. Till exempel Bo Göranzon,56 som har myntat,
tror jag i alla fall, det praktiska intellektet. Och jag tänkte att det här måste jag prova på,
så vid ett erbjudande blev jag snickare i tre år. Men nu snickrar jag inte så mycket, utan
jag sysslar med interaktiv utbildning, framför allt inom äldreomsorgen. Och det är för att
jag hoppas att de som nu kommer att sköta om mig i framtiden är lite väl utbildade.

Ulla Riis: Men då säger vi tack för det. Jag tror att vi allesammans behöver en ben-
sträckare på en fem minuter, för det här har varit ett intensivt pass.

–Paus–

Ulla Riis: Då säger vi tack för denna spännande genomgång. Som ni märker så har ni
alla halkat in lite grand på, inte bara var ni själva var precis just då, utan också lite grand
hur utvecklingstankarna och verkligheten, vecklade ut sig, som de säger på engelska. Vi
har också blivit påminda om att vi fick Datalagen och Datainspektionen -73. Det tror jag
är ganska viktigt, för där finns också en källa till debatt. Birgitta sa också att det fanns en

54 Datorn Compis blev resultatet av teknikupphandlingsprojektet TUDIS med målsättningen att skapa en
svensk skoldator med tillhörande läromedel och pedagogisk programvara. Bakom Compis stod ett konsor-
tium bestående av Esselte Studium och Svenska Datorer AB. Tillverkningen togs sedermera över av
Televerkets bolag Telenova. Compis stod klar våren 1984 och såldes till svenska, men senare också finska,
norska, danska och italienska skolor.
55 Peter Honeth, f. 1944, är sedan 2006 statssekreterare vid Utbildningsdepartementet med ansvar för
högre utbildning och forskning. Han har tidigare bland annat varit universitetsdirektör vid Lunds universi-
tet 1990–2006 och departementsråd vid Utbildningsdepartementet 1983–90.
56 Bo Göranzon, f. 1941, matematiker och arbetslivsforskare, sedermera professor i yrkeskunnande och
teknologi vid KTH. Disputerade med en avhandling med titeln Det praktiska intellektet: Datoranvändning och
yrkeskunnande (Stockholm, 1990).
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debattmässig höjdpunkt, tycker du, 1977. Per Erik påminde oss om MBL. Det var -77.
Jerker har genom sin personliga historia påmint oss om kärnkraftsdebatten, som var en
annan stor debatt vid den här tiden och som kom nästan parallellt. Och Jerker pratade
också om någonting som du har sysslat med senare i livet, nämligen medborgarinforma-
tion. Det tycker jag också är ett tema som har kommit tillbaka under de här åren. Göran
påminde oss om TCO:s stora idékonferens 1980. Så jag tycker att vi redan har med oss
en del inför fortsättningen av diskussionen.

Men, Birgitta, du var med i så många sammanhang, och du ville visa oss någonting?

Birgitta Frejhagen: Jo, jag tänkte försöka ge något slags sammanhang, för uppenbarli-
gen, och som ni säkert hör, så fanns det lite olika syn inom LO och TCO. Det fanns lite
olika syn under olika perioder om det här med hot och möjligheter. Vilket perspektiv
man har påverkar vilka krav man har och vad man menar med breddata. Alltså, vad det
är för innehåll i detta. Och då tänkte jag rita en bild. En ytterst vanlig hierarkisk organisa-
tionsbild. [Ritar triangelformen i figur 1 nedan.]

Figur 1. Organisationsbild som enligt Birgitta Frejhagen illustrerar hur man inom LO:s datautskott såg på
hur datorerna skulle förändra informationsflöden och maktförhållanden på en arbetsplats.

Det är den bild som vi har lärt oss att arméer och kyrkan och allt är organiserade enligt.
Några leder några som leder några som leder några, och sen kommer rapporterna upp
hela vägen upp till härskaren, och så går det ned order igen hela vägen. Så flödar det så
här, och det tar väldigt lång tid. Och alla mellannivåer, säg mellanchefer, har ganska stor
makt att både tolka på uppvägen och att tolka nedåt igen.

Men för att se ett sammanhang när det här kom in. Det började på, säg 60-tal, -68, så
ringer det ungefär samma klockor i allas huvuden. Det var på barrikaderna, det var strejk,
det var alltså näst intill revolution trodde man, i Sverige, också. Efter det blev det en helt
annan diskussion, politiskt, i Sverige. Man var tvungen att gå till mötes, öka demokratin,
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öka rättigheterna för facken, på en mängd olika sätt. Det första var styrelserepresenta-
tionslagen som kom -73 och sen var det förtroendemannalagen och sen kom då MBL -
77, första januari -77. Det var ju kronan på verket på något sätt, det här medbestämman-
det. Inflytande över besluten skulle äga rum.

Det var alltså ett väldigt stort svar på det som hade hänt i slutet på 60-talet. Medbe-
stämmandet var LO-medlemmarnas motsvarighet till dagis, till exempel, som ju var
kvinnornas krav. För kvinnorna blev det en utveckling från 17 000 dagisplatser till
800 000 dagisplatser på 15 år. Alltså, en enorm förändring av den svenska kartan. Och
MBL var alltså tänkt att bli lika stort inom arbetslivet. Nu blev det inte alls det, utan det
var många som kallade det för TUT-lagen. Arbetsgivaren kunde informera, tuta och
sedan ändå göra som han ville. Men i det så låg datafrågorna fackligt, i medbestämman-
det. Lars Erik anställdes, och jag också, precis utifrån det här med medbestämmandet.
Man skulle vara med. Och då handlade det om arbetsorganisation, yrkesrollen, arbetsin-
nehållet. För man såg att datorn riskerade att göra det som arbetsgivaren inte hade lyckats
med, nämligen att stycka upp jobben, och människan skulle bara få restposter kvar.

Då var frågan, är detta hot det enda möjliga eller finns det en möjlighet? Ja men,
information är ju fantastiskt, information är en komponent för oss människor att förstå
vår verklighet och kunna ta beslut, och här kommer en informationsteknik som kan ge
oss information. Och då såg LO-sidan, då såg vi en helt annan bild än den här restpost-
bilden. Det här var ungefär samtidigt som lagen trädde i kraft. Vi såg att väldigt mycket
av informationen här uppifrån skulle ut, ned, direkt. [Ritar den dubbelvända pilen mellan
tringelns topp och mitten av dess bas.] Det som fanns i arkiv, i pärmar, i skåp, på papper.
Det skulle kunna göras tillgängligt direkt ute på golvet i produktionen. Det var den bild vi
hade. Eller hos hemtjänsten. Istället för att behöva springa och hämta alla uppgifter uppe
på kontoren, vilket var orealistiskt, så skulle man nå allt det här, hastigt och lustigt. Det
var ju en oerhörd möjlighet för LO-medlemmarna. Samtidigt innebar det, enligt vår syn,
att man skulle utarma de här bitarna. [Ritar fälten utmed triangelns båda sidor samt
pilarna därifrån till triangelns botten.] De skulle egentligen bort. Där ser ni var konflikten
ligger. Därför att vad vi sa var ju egentligen, att här skulle flödet gå mycket mera direkt,
uppifrån och ned, och nedifrån och upp. Och det skulle minska antal och styrka hos
arbetsledare. Det skulle minska antalet administratörer. Och den senare biten blev väl-
digt, väldigt omfattande. Det där hände sen i början på 90-talet, och nu talar vi fortfaran-
de 70-tal här, så vi såg någonting framför oss mycket, mycket tidigare än det blev av.

Men det gjorde att vi såg att här skulle man kunna jobba i grupper, med tillgång till
information, egen information. En viktig tanke var att man bara skulle lämna ifrån sig
aggregerad information. Man skulle ha mängder av kvalitetsinformation om vad som
hände i gruppen, hur man arbetade, hur man lade upp jobbet och vilka fel och vilka krav
som fanns. Allt det skulle man ha i gruppen. Och man skulle lämna ifrån sig aggregerad
information uppåt till ledningen. Så skulle man få ned, ”Ja, det här ska göras”, och så
skulle man själv planera och följa upp det här i gruppen. Det var ju en enorm möjlighet
för individen, att utveckla sig i sin yrkesroll, att jobba mer självständigt, ta ansvar i sitt
jobb. Och det krävde ju något helt annat än det gamla tayloristiska, ”Gör detta, och sen
om något händer, låt armarna trilla ned så kommer en arbetsledare och hjälper till och
talar om vad som ska göras”. Så det var ju en oerhörd skillnad för de här små fläckarna,
alltså, för arbetare. Det ledde till en besvikelse i slutet av 70-talet, när det inte blev något
medbestämmandeavtal med den styrka som vi hade tänkt oss. Ambitionen med datapoli-
tiken handlade ju inte om data utan om att man själv skulle våga och kunna ta för sig och
göra de här mer kvalificerade arbetsuppgifterna. Man skulle som bilden visar plocka ner
informationen och makten både från administratörerna och från arbetsledarna, förmän-
nen.
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Men för detta krävdes också en helt annan typ av utbildning än det man kunde ha i
en studiecirkel. Och då kom kraven på breddata. Då kom kraven på att det skulle vara
veckor, det skulle vara månader, och det skulle vara på arbetstid. Och det var egentligen
någonting som arbetsgivarna skulle ta ansvar för, tillsammans med samhället. Så små-
ningom kom det ju, men alltså, när vi diskuterade det, då låg det oändligt långt borta. För
datorerna fanns ju inte, förutsättningarna fanns inte. Men det här var våra fantasier. Och
det gjorde också att jag en gång per år var upp till TCO:s datanämnd och skrapade med
foten och sa att, ”Jo, jag hade nog sagt så där.” ”Och vi hade sagt så där.” ”Men, ja, vet
inte om vi hade menat precis så där.” Och sen var det bra för det året. Så var det. LO och
TCO såg väldigt olika på de här frågorna. LO och SAF var på sätt och vis mer överens
än LO och TCO. Det var alltså väldigt olika. På den här tiden läste ju alla allting, och
vissa dagar, som påskdagen, kom det inga tidningar, utan då kom det några enkla tidning-
ar. Och vid ett tillfälle var Lars Erik och jag på löpsedeln till den där ynka, enkla tidning-
en. Där var vi två, och så stod det, ”Vi vet vad vi vill, men var ska vi ta det?”. Så det var
ju väldigt stora diskussioner om det här, så stora att man kunde sätta det på en löpsedel
på en påskdag. Och alla diskuterade detta.

Så grunden för breddatakraven var, ”Hur ska dessa personer, som vi har lärt upp att
vara osjälvständiga och göra små bitar, helt plötsligt använda information på ett själv-
ständigt sätt?”. Det var grunden för kraven på breddata. Att det skulle vara en bred
utbildning för det nya samhället. Den skulle naturligtvis vara en datautbildning. Men det
skulle inte bara vara data, utan det skulle framförallt egentligen vara svenska och matte.
Jag har hört mig själv säga detta så många gånger att det gör ont i öronen när jag säger
det nu igen. Alltså, hur jobbar man med information? Ja, det är det som vi lär oss i det
som vi kallar för svenska och matte. Men det ville inga arbetare, så därför gick de aldrig
på det, när man sa att det var svenska och matte. Men man var faktiskt tvungen att lära
sig att läsa tabeller och allt det här för att fungera i den där nya rollen. Och man var
tvungen att visa sitt skrivna ord. Det ville man inte heller. Och arbetsgivaren ville inte
betala på arbetstid för något som var användbart på andra arbetsplatser. Så det blev
egentligen aldrig den breddata som låg bakom namnet breddata. Men jag hoppas att ni
ser syftet och naturligtvis att det fanns en viss skillnad mellan nivåerna, som då organise-
ras på olika sätt. Men det viktiga tror jag är att det här fortfarande är lika aktuellt.

Ulla Riis: Det är en väldigt intressant belysning av hur man kan definiera ett utbild-
ningsbehov. Vi har nu kommit så här långt att vi, Martin och jag, skulle vilja fråga var-
ifrån den här idén om en bred datautbildning egentligen kom. Ni har varit inne på detta,
så det är risk för att vi lite grand har föregripit frågan, och Birgitta har egentligen också
gett sitt svar. Men, alltså, varifrån kommer den här idén om en bred datautbildning för
många? Alldeles oavsett vad man sen lägger in i det här, hur lång den skall vara, vilka
målgrupperna är, var kommer idén ifrån? Därför att jag tror att en idé sällan uppträder i
fullständig isolering. Så är det ju inte. Utan när tiden är mogen, när tidsandan krumbuktat
sig tillräckligt mycket, så dyker den upp ganska samlat i tiden på många ställen. Men var
skulle ni placera den viktiga startpunkten och vad rörde det sig om? Fanns det aktörer här
som var alldeles särskilt entusiastiska för att befordra den här idén om bred datautbild-
ning? Och fanns det aktörer som snarare spjärnade emot? Vi har hört något exempel här
redan, som Jerker hade.

Vi har fått några återbud i sista minuten och därför är det väldigt tunt här med repre-
sentanter för SÖ. Lars har arbetat på SÖ, men mest i rollen som expert, kan man väl
säga? För egen del har jag också arbetat på SÖ, men då inte alls med datafrågor. Men när
jag har gått tillbaka och tittat i SÖ:s anslagsframställningar från -73 till -86, så tycker jag
mig kunna se att Skolöverstyrelsen ändå är milt motståndare. Man rusar inte fram på bred
front och säger, ”Det här är fantastiskt”. Utan det finns några få personer inom verket



26

som ändå arbetar länge och tidigt med de här frågorna, men från ledningen så är det inte
den stora entusiasmen.

Jag skulle alltså gärna vilja höra er berätta om när det hela börjar och vilka aktörerna
är, hur de argumenterar och vad det är för motstånd de har att möta. Ja, Per Erik?

Per Erik Boivie: Det här är vad jag tror bara. Jag kan inte peka på något speciellt datum
eller vem som skulle göra det, men om man tittar på 68-rörelsen och så vidare, som
Birgitta var inne på, och sen de reformer som ägde rum under 1970-talet, så fanns det en
väldigt stark tro, inom den fackliga världen, på det här med ekonomisk demokrati. Lön-
tagarfonderna fanns där, och att man skulle ha en företagsdemokrati. Det drev fram
medbestämmandelagen, 1/1 1977, och det fanns många andra lagar också. I det sam-
manhanget beviljades den fackliga organisationen speciella pengar, och även arbetsgivar-
na fick pengar, för att det här inte bara skulle bli lagparagrafer utan det även skulle sättas i
sjön. Så när jag började på TCO 1976, då var jag finansierad av de här medbestämman-
depengarna, och i många år framåt. Så tanken där var att det måste till väldigt mycket
utbildning och starta studiecirklar och så vidare för att genomföra den här demokratire-
formen i arbetslivet. Och där tror jag att det här med IT fanns med. Det var ju en viktig
del av det hela.

Jag tror att om man ska förstå det här med hot och så vidare så måste man, som
Jerker gjorde, ta upp det här med kärnkraften. Det fanns ju de som tyckte att det var en
onyanserad debatt om kärnkraften, att skulle var att bara blåsa på. FRN kom ju ut med
något dokument kring det här, om de motsatta polerna kring kärnkraften. Likadant när
det gäller elektromagnetiska fält och datorer. Det var också en fråga. I min bok, Global
standard, har jag citerat något seminarium som STU höll på den här tiden. Det var Sigvard
Tomner, generaldirektören, som sa att, ”Vi vill inte ha någon ny kärnkraftdebatt. Det är
ett hot mot mikroelektroniken, så nu ska vi vara positiva till det här som kommer”. Ja,
det var en signal, och det där kan man ju reta upp sig på. Jag gjorde i alla fall det. Det
gällde ju här att inte vara okritisk, utan att man såg, ”Hur kan vi utveckla, förbättra det
här?”. Och då fanns den här kraften, att bygga upp kompetens ute, så man kunde värdera
tekniken och ha någon sorts distans till det hela. Och sen fanns det här med att påverka
tillverkarna. Jag tror att det ligger inom medbestämmandesegmentet, och att det var
ganska naturligt att det här om breddutbildningen kom upp.

Ulla Riis: Kärnkraftdebatten som en något lite avskräckande debatt, som man inte riktigt
lyckades styra. Ann-Marie Laginder, och därefter Tom.

Ann-Marie Laginder: Inom studieförbunden, eller framför allt inom TBV och ABF, så
blev det ju ett väldigt uppsving på den fackliga studieverksamheten i samband med med-
bestämmandelagen. I och med att man fick studera på arbetstid. Man fick studera bara 15
timmar, annars skulle det vara betydligt fler studietimmar för bidrag på den tiden. Och
det gjorde att man hade fått upp en volym. Det kan kanske också ha varit en av drivkraf-
terna till att man såg en möjlighet att också starta datacirklar. För så småningom fick man
ju också extra bidrag för det. Men det krav som då ställdes, som jag pratade med Ulla
Edman om, som då var ansvarig för det här, det var att datacirklarna skulle ha något
moment som handlade om det här, på vilket sätt påverkas arbetslivet, på vilket sätt på-
verkas yrkesrollen. Och som Birgitta också varit inne på, det skulle inte vara cirklar i ren
teknik.

Det fanns det en debatt inom TBV, eller framför i vissa distrikt. Man drev de här
frågorna olika intensivt. Som jag sa förut så var Göteborg och Bohuslän de främsta
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pådrivarna, och de ritade också det som sen spred sig inom TBV som TBV:s dataträd.57

Med den här teckningen, trädet, försökte man visa att datautbildningen växer och utveck-
las. I själva stammen fanns då allmänt orienterade kurser. Det var alltså data och sam-
hällsinriktad introduktion och ADB och så. Sen fanns det övriga utbildningar, ”English
for computers”, och sen arbetsmiljö. Och där fanns då Datorn kommer och den delen.
Men också programmeringen och de tekniskt inriktade och de administrativt inriktade
kurserna. Det här gjorde man redan 1980. Och det var en slags tanke om att man skulle
täcka alla möjliga slags behov. Särskilt från det distriktet, men även från andra håll på
TBV, så drev man och startade också väldigt många studiecirklar, fast med olika inrikt-
ning.

Det som Ulla Edman beskrev, det var att det fanns ett dilemma, eller en kamp, om
det var själva användningen, alltså, vad man ska använda det till, som skulle komma i
första hand när man startade, eller om det var själva tekniken. Det var den debatten som
jag också beskrev att jag själv ställde mig lite frågande inför, att det här gick så fort och
att man investerade så mycket pengar och ganska okritiskt då. Därför var, tror jag, TBV
som studieförbund till vissa delar inte så avvaktande som du beskriver TCO. [Riktat till
Per Erik.] Utan jag tror att det fanns olika delar inom TCO. Det fanns både och. En del
ville verkligen hoppa på tåget och låta det gå fort och andra hade en mer avvaktande
inställning, framför allt när det gäller den fackliga diskussionen. För det fanns den här
rädslan också, för arbetsuppgifterna och vad som ska hända med tjänstemannajobben,
och det fanns särskilt inom vissa av de fackliga organisationerna och särskilt på det lokala
planet. För där såg man ju också vad som hände. Därför var det en väldigt komplex bild.
Men att det däremot var så pass tidigt som kring 1980 och att det blev en sådan volym,
det tycker jag är ganska intressant. Även om man inte hade myntat breddatautbildningen
då.

Ulla Riis: Jaha. Tom Engström.

Tom Engström: Jag var ju aktiv inom Sveriges Radio och vi hade ett krav på oss att
försöka täcka den här frågan också, liksom kärnkraftfrågan, ur alla möjliga synvinklar. Vi
skulle både visa det som var för och det som var emot. Nu hade vi ju olika redaktioner.
Samhällsredaktionen var mycket inriktad på att hitta de kritiska punkterna, medan vi på
vetenskapsredaktionen försökte hitta de mer forskningsinriktade varianterna, se vad det
här kunde leda till. Vi demonstrerade väl sällan någon större rädsla för vare sig kärnkraft-
tekniken eller datatekniken. Däremot tror jag att vi som arbetade där tidigt lärde oss att
respektera tekniken och inse att teknik fel använd kan användas, eller bli, en farlig teknik.
Men vi gick aldrig ut ifrån vår avdelning med någon slags propaganda, det var inte heller
vår uppgift, att det här skulle vi akta oss för.

Istället så hade vi nog tanken, jag formulerade den själv i en programserie som jag
gjorde, som hette Tack vare den förbannade datorn. Det tog ganska lång tid innan jag fick
igenom det, för man fick inte använda svärord i rubriker i Sveriges Radio på den tiden.
Men det tecknade så väl vad vi var ute efter. Nämligen att den här datorn var någonting
man kunde vara ganska förbannad på, samtidigt som vi insåg att vi kommer aldrig att
komma ifrån det här, vad vi än gör, så det är lika bra att se vilka möjligheter det finns
med det, som vi gjorde med all teknik och som vi hade gjort i flera år när det gällde
kärnkraftdebatten. Vi hade tittat på det: ”De här riskerna vet man finns. De här riskerna
har visat sig finnas. Den här sannolikhetskalkylen som man gör är inte rimlig, den är fel
på något sätt. Den här risken är bedömd för stor eller för liten.”

57 TBV:s dataträd finns som bild i t.ex. Hans Almryd, Folkbildning och tjänstemän: TBV 1935–1985 (Stock-
holm, 1985), 75.
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Så vi kände oss inte besläktade med Tage Danielssons fantastiskt härliga grej om
Harrisburg och sannolikheten,58 för vi hade faktiskt penetrerat i våra program, eller inför
våra program, så vi visste vad vi pratade om. Men vi fick kritik, därför att vi talade aldrig
om för folk hur man skulle tycka i frågan. ”För vi kan inte göra det”, sa vi, ”det är inte
vår uppgift. Vi kan redovisa vad som finns att veta och sen måste var och en ta ställ-
ning”. Och det menar jag att det var nog det synsätt som sen också fanns i till exempel
Källa-skrifterna.59 Där försökte man ta reda på, ”Vad är vi överens om egentligen? Ja,
men då struntar vi i det. Det är väl ingenting att hålla på att prata om. Vi talar om det
som vi icke är överens om”. Och så lade man upp det i Källa-skrifterna, så man kunde
väga för och emot och läsa sig fram till en ståndpunkt om man nu var så ambitiös att
man ville göra det.

Likaså tror jag att man kan säga att det var med det här projektet, Datakraften i sam-
hället. Det var nog ett projekt som inte förstod eller brydde sig om den politiska delen.
För när det handlar om arbete och inflytande på arbetsplatser så är det ju också en poli-
tisk del, att var och en ska ha rätt att fatta beslut på sin egen arbetsplats. Det var lite
utanför det här. Utan här var det mer att visa vad det här är och visa för så många som
möjligt på så många olika sätt som möjligt. Och sen kan man diskutera huruvida det var
klokt eller inte, för det blev ju en slags hagelsvärm över Sverige där inget skott egentligen
träffade någonting, som gav en effekt. Men det kanske smittade lite, i varje fall hoppas vi
ju det. Det var ungefär så, tror jag, som vi såg det. Så det här med medborgarinformation
var ett tidigt begrepp även ifrån den här delen. Men information till medborgarna är ju så
mycket, och det här var alltså bara en del. ABF och andra fackförbund och studieförbund
hade en annan del, som syftade till andra frågor. Men jag tror att grunden, att man ville
tala om för så många som möjligt, det var nog densamma.

Ulla Riis: Lars Erik Dahlgren.

Lars Erik Dahlgren: Det är lite knepigt att försöka komma ihåg vad som hände på -70
och 80-talet, vad gäller utbildningen. Men en sak är helt klar, och det är väl att det som då
hette ”data” var mycket svårare än vad det faktiskt är i dagsläget. Jag har en känsla av att
utbildningsväsendet, nu kanske jag svär i kyrkan, släpade efter ganska mycket, så verklig-
heten hann komma före. Det tog ett antal år innan man kunde ändra på högskolans
studieplaner och så vidare, och förutsättningarna förändrades under tiden. Det är min
minnesbild, men det är möjligt att jag har lite fel där. I dagens läge är det väl lättare. Jag
tror att man tittar på användningen mycket mer. Man får skilja på användning ute på
arbetsplatser och den privata användningen. För den privata tror jag inte att utbildnings-
frågorna är den stora frågan i dagsläget. Jag menar, det finns kurser för pensionärer, hur
man går ut på Internet och så vidare, och det finns alla möjliga kurser. Så för den som
verkligen vill lära sig tror jag inte det är oöverstigligt svårt.

Sen är det fortfarande ett yrke för ett begränsat antal människor. Om man har IT
som yrke, och man ska bygga upp ett globalt nätverk eller något sådant, då måste man ha
specialkunskaper. Men för att använda det så är det andra egenskaper som krävs. Försök
att få den läkare, som förmodligen har kunskaper men som inte vill använda det nya
personaldatasystemet, att göra det. Han eller hon gör inte det, använder inte det nya, utan
fortsätter med sitt gamla. Det är bland det svåraste som finns, att få människor att ändra

58 I lunchrevyn ”Under Dubbelgöken” 1979/80 framförde Tage Danielsson sin egen och Hans Alfredsons
monolog Om sannolikhet. Monologen skulle, enligt programmet, ses mot bakgrund av debatterna och
folkomröstningen om kärnkraft som hölls i mars 1980. Revyn hade premiär i oktober 1979.
59 Källa är en serie som gavs ut av Forskningsrådsnämnden och numera av Vetenskapsrådet. Fem nummer
under 1981 och 1982 ägnades åt datorer, datorisering och konsekvenser på människa och samhälle. Källa nr
12–16, Forskningsrådsnämnden (Stockholm, 1981–82).
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ett invant beteende. Det har inte speciellt mycket med IT-utbildning att göra, vill jag
påstå, men att få ut nyttan i verksamheten förutsätter att folk faktiskt använder det man
erbjuder på ett vettigt sätt.

Ulla Riis: Jag vill gärna ta fasta på någonting du sa inledningsvis. Du sa att utbildningssy-
stemet verkade, tyckte du då, trögare än många andra delar. Syftar du då på ungdomssko-
lan eller syftar du på ingenjörsutbildningarna på universitet och tekniska högskola?

Lars Erik Dahlgren: Vilka svåra frågor. Jag vet inte vad jag syftar på. Jag syftar nog i
första hand på högskoleutbildningen.

Ulla Riis: Ja, alltså, ingenjörerna som skulle kunna det här och utveckla den här tekni-
ken?

Lars Erik Dahlgren: Ja. Men det är väl likadant med alla kursplaner. Rätta mig om jag
har fel, men det tar väl ganska lång tid innan man får genomslag. Och jag menar, just
inom IT-området, med den snabba utveckling som är, så frågar jag mig om vi verkligen
hinner med?

Ulla Riis: Ja, jag tror nog att du har rätt, att det finns en allmän trögrörlighet i ett utbild-
ningssystem, både på ont och på gott. Men visst är det alltid svårt att införa någonting
nytt i en kursplan eller en studieplan, för det är ju alltid någonting gammalt som måste ut
först, och där finns det alltid försvarare.

Lars Erik Dahlgren: Jag minns när jag var lärare på ett handelsgymnasium. Det var i
mitten av 60-talet, och jag var lärare i redovisning. Jag hade varit ute i näringslivet och
hade rätt färska kunskaper, och jag upptäckte att alla andra lärare undervisade på ett sätt
som ingen någonsin använde ute i verkligheten. Och det berodde på att man inte hade
ändrat kursplanerna.

Ulla Riis: Nej, och där finns det en intressant diskussion som man kan se i Skolöversty-
relsens anslagsframställningar. Det är huruvida man ska gå till industrin och säga, ”Kan
våra gymnasielärare och -elever få komma ut till er och använda era maskiner?”. Det här
går så långt som till en diskussion i SÖ:s styrelse, där majoriteten säger, ”Nej, detta går
inte, det blir för besvärligt. Man kommer inte att släppa in oss och gör man det så kom-
mer man vilja ha ordentligt betalt, så det här släpper vi”. Och sen reserverar sig en och
samma ledamot i SÖ:s styrelse, folkpartisten Ylva Annerstedt, tre år i sträck mot det här
och menar att det är inte tillräckligt starka skäl.

Nu har jag Lars Bolander, och därefter Göran.

Lars Bolander: Jag håller verkligen med om att utbildningssystemet är trögt. Det är
våldsamt trögt. Jag gav upp, säger jag, att förändra det, eller påverka det. När jag kom till
Skolöverstyrelsen första gången så tänkte jag, ”Tre månader här, sen är det ju klart”. 10 år
senare, ja, vad hade hänt då? Jag tycker i alla fall att bromsarna är gigantiska, och vad
beror det på? Det är min käpphäst, att det är föräldrarna som bromsar utvecklingen. Det
är den vuxna generationen som säger att, ”Kalle och Lisa måste uppleva det vi har gjort”,
alltså måste det vara likadant. Och det här försvårar ju framförallt att föra in datorer och
förändra utbildningen. Men det kan också vara helt andra saker, till exempel att uppleva
verkligheten istället för att sitta i skolbänken. Nej, det är inte tillåtet. Så det där är ett
trassel i allra högsta grad.
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Två saker till kort angående bred datautbildning. Sven Moberg60 var ordförande i
Datautbildningsgruppen. Jag har för mig att det var våren -86, då stegade han in på ett
möte som vi hade, med en bunt Bred datautbildning under armen och sa, ”Vad ska vi göra
åt det här som vi nu har vi fått?”. Diskussionen fördes och det blev ju det vanliga resulta-
tet: en konferens, kring bred datautbildning. Sen vet jag inte om det blev något mer. Jag
upplevde aldrig något mer. Den tredje saken jag bara vill erinra om, det är vad Ulla sa, att
det hände inte mycket inom SÖ. Det är väldigt personorienterat. När Sven-Åke Johans-
son61 blev överdirektör, -83 eller något sådant…

Ulla Riis: Ja, det var -83.

Lars Bolander: Det var en stor vändning. Han kallade dit oss, Anita Kollerbaur62 och
mig, och sa, ”Nu måste vi göra något”. Och han hade ett väldigt högt skrivbord och
väldigt låga fåtöljer framför, där man fick sitta. Det där minns jag så starkt. Han var
väldigt, väldigt inriktad på att nu ska det hända saker och ting, vilket det gjorde också, i
hans regi. Generaldirektören var inte alltid med på noterna, men i alla fall. Så det här
hade utan tvekan påverkan. Dataläran skrevs fram, vi tog fram kravspecifikationen för
datorer, för grundskola och gymnasieskola, en del anslag kom till och så vidare. Jag ska
speciellt nämna Anita Kollerbaur. Hon var en stor eldsjäl när det gällde skolan, IT i
skolan som man säger nu eller datorer i skolan som vi sade då. Tack.

Ulla Riis: Tack. Ja, jag är också lite nyfiken på vad de här 10 miljonerna som Datadelega-
tionen fick att ta hand om betydde. Göran, du står på min lista nu och därefter är det
Jerker.

Göran Axelsson: Jag tror att Jerker kan svara bättre än jag angående de 10 miljonerna.
Jag bad om ordet med tanke på din tidigare fråga, om hur det kom sig att man satte igång
med bred datautbildning. Jag tycker att vi kan höra i diskussionen så här långt att det
fanns en hel del olika intressen i sammanhanget. Inte minst har Birgitta och Per Erik
berättat om det, och jag tror att alla kan berätta på liknande sätt om de olika utgångs-
punkterna man hade. För regeringens del, både den som fanns då, den borgerliga reger-
ingen, och den senare socialdemokratiska regeringen, så finns det två meningar här som
ganska bra visar varför man ansåg att man behövde satsa på detta. I en proposition i juni
1985 skrev Ingvar Carlsson: ”Den snabba utvecklingen inom datatekniken ställer vuxen-
utbildningen i en nyckelposition. De allra flesta har otillräckliga och/eller föråldrade
kunskaper. Om inte tekniken skall skapa nya djupa klyftor mellan grupper måste de
vuxna ges en omfattande datautbildning”.63

Och i Datadelegationens arbete, som den tidigare regeringen Fälldin tog till sig, så
fanns bred datautbildning med som en av fyra åtgärder, eller fyra ambitioner. De andra

60 Sven Moberg (1919–94) var ordförande för Datautbildningsgruppen 1985–86. Vid 1980-talets mitt var
han sakkunnig i civildepartementet och något senare i industridepartementet. Han var även ordförande i
Datamaskincentralen för administrativ databehandling, DAFA. Moberg hade en lång karriär som ämbets-
man och politiker, bland annat konsultativt statsråd i utbildningsdepartementet 1967–73 och generaldirek-
tör för Statkontoret 1973–82. Sven Moberg var under en period socialdemokratisk riksdagsman.
61 Sven-Åke Johansson, f. 1932, sakkunnig och departementsråd i Utbildningsdepartementet 1978–80
respektive 1980–82, överdirektör vid Skolöverstyrelsen 1983–85, skoldirektör Stockholms stad 1985–97.
62 Anita Kollerbaur, f. 1943, verksam vid ADB-institutionen/Institutionen för data- och systemvetenskap
vid Stockholm universitet och KTH, där hon under 1970-talet ledde PRINCESS, ett forsknings- och
utvecklingsprojekt om användningen av datorn som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Under 1970-
talet och början av 80-talet var hon dessutom projektledare för Skolöverstyrelsens inomverksprojekt kring
datorer i skolan, DIS och PRODIS. För mer information om projekten, se not 50, 51 och 52.
63 Proposition 1984/85:220 om datapolitik, 19.
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tre var att man ville ha, med den tidens ordval, en helhetssyn på datafrågorna. Det var
den första. Den andra var att många parter, grupper, enskilda skulle kunna påverka ut-
vecklingen och användningen, och den tredje var att aktuella problem skulle lösas i sam-
verkan mellan berörda parter. Det kan då sammanfattas i vad som kallades för en svensk
modell, nämligen att det ska finnas ett brett förankrat inflytande över datafrågorna. Det
tror jag var grunden, med den tidens uttryckssätt, för att regeringen tog till sig Datadele-
gationens förslag och också satsade de 10 miljonerna och gjorde ganska mycket annat
också i sammanhanget. Det var mitt svar på den första frågan.

Ulla Riis: Det är ditt svar på den frågan. Jerker.

Jerker Sjögren: Okej. Jag har alltså svart på vitt vad som hände med de 10 miljonerna,
ned på sista kronan. Till skillnad från det som händer på Island just nu. Men alltså, när
började alltihop? Jag tror att du har rätt Ulla, att det här händer inte på ett ställe, utan det
är naturligtvis många som på olika sätt är inblandade. Datadelegationen samlade ju väl-
digt många parters företrädare. Det var ju en parlamentarisk utredning av den gamla
klassiska skolan, med alla partier och arbetsmarknadens parter. Och sen kommuner och
landsting, Kommunförbundet och Landstingsförbundet, som var två olika på den tiden.
Det var ju en större folkförsamling, och jag vet att någon av ledamöterna vid något av de
första sammanträdena sa: ”Datadelegationen är som Napoleons soldater. Vi lär inte av
historien, vi skapar den själva.” Så det var ganska hög svansföring också, i det här sam-
manhanget.

Men jag tror att någon gång runt, jag skulle kunna tänka mig sommaren -81, så träf-
fades delegationens kansli. Ni pratade om någon sommarstuga i Norrtälje. Vi var på
någon kursgård i Roslagen, kokade ihop det som då kallades för sommarrapporten, med
de första utkasten i olika avseenden. Av det blev det så småningom delegationens rapport
Samordnad datapolitik, som föregick propositionen och som innehöll 50 olika rekommen-
dationer som täckte allt och alla. Och minst en av de där 50 handlade då om utbildning.64

Jag tror att det var i den processen, i arbetet med Samordnad datapolitik, som uttrycket
bred utbildning kom. En del pratar om breddutbildning och breddatautbildning, och vi sa
bred utbildning i datafrågor. Så det är lite grand nyansskillnader i själva begreppen, men
jag tror att utgångspunkten var att det skulle handla både om grundläggande kunskaper
om tekniken som sådan, om användningen och också om konsekvenserna utav använd-
ningen. De tre delarna. Och där fanns ju naturligtvis också en inspiration från det som
Forskningsrådsnämnden hade gjort innan. Alltså, den där folkupplysningen, Utbildnings-
radion och andra. Att man skulle undvika de här dikena på något sätt, antingen BASIC-
programmering eller enbart så kallade samhällscirklar, där man endast ägnade sig åt att
diskutera de här hoten och hur man skulle kunna undkomma dem. Vi ville liksom få ihop
det hela. Det återspeglar sig så småningom i de här olika dokumenten, delegationens
rapport och så småningom i propositionen.

Då är vi kanske framme vid de här 10 miljonerna. Då var det så att de första sex, de
gick till Skolöverstyrelsen, som då skulle dela ut extrapengar till studiecirklar, tilläggsbi-
drag till studiecirklar som uppfyllde vissa datapolitiska krav. Hör och häpna, att man
kunde peka där, med åtminstone något finger. Resterande fyra miljoner fick alltså delega-
tionen själv disponera. Med en miljon knöt vi an till den här miljonen som Forsknings-
rådsnämnden hade, som gick då till olika projekt. Och sen fick Utbildningsradion en halv
miljon till någonting, och det var olika utvecklingsåtgärder. Hösten -82 samlade vi en
särskild referensgrupp för ändamålet, med folk från de olika studieförbunden och Ut-
bildningsradion, som alltså dels tillsammans jobbade fram riktlinjerna för hur de här

64 Ds B 1981:20, Samordnad datapolitik: Rapport från Datadelegationen (Stockholm, 1981), överlämnades till
statsministern den 7/1 1982. Den så kallade ”sommarrapporten” var en PM inom Datadelegationen.
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pengarna skulle användas. Du var väl med där så småningom, Per Erik? Ja. Och sen tog
man också ställning till inkomna ansökningar. Vi hade annonser i tidningar om att man
fick ansöka om de här pengarna. Det innebar naturligtvis en stimulans till att utveckla nya
material. För det var också så att vi konstaterade att en del av de här materialen som
användes, de var egentligen inte av det stuket som vi gärna ville att det skulle vara.

Så det rullade på då -82, -83, och sen lämnade vi alltså ifrån oss den här rapporten,
den sjunde juni -83, om hur vi hade spenderat pengarna, och vi lade också förslag om en
fortsättning.65 Men i det läget hade den nya regeringen verkat i ett år och då fick vi be-
skedet att, ”Nej, ni får inga ytterligare pengar just nu. Vi vill ha ett bättre underlag”. Och
det i sin tur resulterade då i arbetet som så småningom blev det där SOU-betänkandet.

Ulla Riis: 1985:50.66

Jerker Sjögren: Ja, just det. Där Ulla bland annat fick i uppdrag att titta på datautbild-
ningen i skolan,67 och där vi själva dels lade ut en beställning på Umeå universitet att syna
de existerande datautbildningsmaterialen från lite olika utgångspunkter.68 Och så var då
min kamrat Anders Berg och jag ute i verkligheten. Vi var i Malmö, Katrineholm och
Sundsvall, valde vi ut efter någon djupare idé om att det skulle vara spridning över landet
och kommunstorlekar och så vidare, och träffade då folk på företag, i studiecirklar och
försökte skaffa oss en egen bild av hur det här fungerar i praktiken. Precis som du var
inne på, Ann-Marie, TBV var helt klart störst i det läget. Man hade investerat i ABC 80
och sen var det VIC 20 och sen så var det VIC 64, och så blev det ABC 800.69 Jag tror att
det är viktigt att man har klart för sig den här utvecklingen också, på dataområdet. Därför
att innan de här olika smådatorerna dök upp så fanns ju egentligen bara stordatorer. Jag
menar, på universiteten så användes det i undervisningen, men inte ens i gymnasieskolan
fanns någonting. Sen kom så småningom då de här första datorerna, kontorsdatorer och
allt vad de kallades för, som öppnade upp lite grand ifrån den gamla modellen ute i ar-
betslivet också, med terminaler. Där man då satt som terminalanvändare och matade in
uppgifter. Så det var en successiv utveckling, där man såg framför sig något som skulle
komma men som inte riktigt var klart.

Jag reflekterar också över något annat. Det finns ett rätt bra ord på engelska: ”aware-
ness”. Jag har inget riktigt bra motsvarande svenskt ord. Men just det här att medvetan-
degöra, att ändå ge folk chansen att skaffa sig en känsla för någonting nytt, och att det
här egentligen bara kan bli något slags grund att stå på sen, för olika typer av utbildnings-
insatser eller kompetensutveckling, och som naturligtvis ytterst bygger på att jag som
enskild individ har ett intresse av att hela tiden lära mig mer. Och det är ju intressant om
man tittar framåt, utifrån det som Lars är inne på här. Jag kan komma tillbaka längre fram
och prata om bloggar och social media, för jag tror att vi ser nya saker framför oss. Men
som sagt var, -81 tror jag att det egentligen började, den här diskussionen om bred ut-
bildning, till skillnad från det som existerade.

Ulla Riis: Så till sin dokumentation skulle Martin egentligen behöva den där sommar-
rapporten.

65 Syftar på Datadelegationens rapport till regeringen, ”Bred utbildning till datafrågor”, daterad 7/6 1983.
66 SOU 1985:50, Bred datautbildning: Betänkande av Datadelegationen, (Stockholm, 1985).
67 Mynnade i Ds C 1985:15, Jörgen Nissen & Ulla Riis, Datalära på grundskolans högstadium: En ögonblicksbild
från tre kommuner och sex skolor vintern 1984/85 (Stockholm, 1985).
68 Mynnade i Ds C 1985:14, Granskning av utbildningsmaterial för bred datautbildning, Institutionen för informa-
tionsbehandling, Umeå universitet (Stockholm, 1985).
69 ABC 80 och 800 respektive Vic 20 och 64 är alla smådatorer, tillverkade av det svenska företaget Luxor
Datorer AB respektive det amerikanska företaget Commodore Business Machines.
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Jerker Sjögren: Sommarrapporten. Ja, då får man ju gå till riksarkivet.70

Ulla Riis: Just det. Nu tänker jag avrunda här för en kaffepaus, trots att Birgitta har
begärt ordet. Men jag tänkte avsluta med ett citat ur Skolöverstyrelsens långtidsbedöm-
ning för planeringsperioden 1984/85–1988/89. Den är alltså skriven vintern 1982/83.
Det är för övrigt skrivet av en av de inbjudna som inte kunde komma, Sten Ljungdahl,
som då arbetade på V1, SÖ:s Folkbildningsbyrå. Först så står det något om att staten
visserligen inte ska styra innehållet i det fria och frivilliga bildningsarbetet, men, och så
kommet citatet: ”Viktiga samhällsfrågor, som resursfördelning, energiförsörjning, inter-
nationellt samarbete och fred, miljö, datafrågor, alkohol och droger, förutsätter att pro-
blemen studeras i vida kretsar. Genom folkbildningsarbete kan samhällsdebatt och opini-
onsbildning breddas och få ökad kraft.”71 Så har vi väl lite grand tänkt, att den här tanken
fanns nog mer eller mindre uttalad också kanske bakom mycket av det som ni har talat
om. Bakom olika intressenters, vad heter det, vested interests i den här frågan. Jag tycker
också det var spännande att höra hur de här pengarna, som alltså var tänka för utbildning
kring MBL, att man liksom passade på att använda dem för andra aktuella frågor. Och
det är ju så man gör ofta.

Birgitta Frejhagen: Nej, nu måste jag protestera.

Ulla Riis: Jaså. Jaha, då har jag missförstått dig. Då får du ordet i alla fall.

Birgitta Frejhagen: Jag tror det var fler som var på väg att protestera också. Alltså,
MBL var ju inte bara ett lagverk som man skulle lära sig. Utan MBL syftade till en för-
ändring av arbetet på arbetsplatsen, arbetsorganisation, yrkesrollerna. Och då skulle man
alltså informera om de nya möjligheterna med lagen och datatekniken och sen diskutera
och se hur man skulle kunna utveckla sin egen arbetsplats. Så det var det pengarna skulle
gå till. Inte att sitta och läsa lagen utan att se, hur ska man använda lagen på den egna
arbetsplatsen?

Ulla Riis: Jo, men man måste ju ha tillämpningsområden.

Birgitta Frejhagen: Ja, och då blev data, möjligheterna med informationsteknologin,
som vi skulle säga idag, en stor bit i det. Så det var inte att man använde pengarna för
något annat, utan det var kärnan. Då var det kärnan.

Ulla Riis: Ja, okej. Jag ska inte polemisera, för det är inte min roll idag. Vi tar en paus
här.

–Paus–

Ulla Riis: Någon nämnde tidigare det här med tilläggsbidragen för studiecirklarna. Eric
Persson, du jobbade på Vuxenutbildningsbyrån vid den här tiden. Minns du de där
tilläggsbidragen och minns du hur ni resonerade kring dem? Såg ni det huvudsakligen

70 Kommentar Jerker Sjögren, 3/3 2009: Sommarrapporten är dock utförligt refererad i Proposition
1981/82:123 om samordnad datapolitik.
71 Skolöverstyrelsens långtidsbedömning för planeringsperioden 1984/85–1988/89. Del I. Utvecklingslinjer
(Dnr 0101-82:274), 83.
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som att ni bara skulle transportera ut de här bidragen, eller hade ni något eget resone-
mang kring dem?

Eric R. Persson:72 Inte vad jag kan minnas. Generellt så var det givetvis på det viset. För
när det gäller alla statsbidrag så hade SÖ egentligen inte sådär väldigt stort inflytande på
vilka cirklar de skulle gå till, utan det var ju oftast bestämt, antingen i förordningen eller
på annat sätt. Det fanns under en lång period tilläggsbidrag där SÖ hade ett inflytande,
tillsammans med studieförbunden, åtminstone en grupp utav studieförbunden, där man
bestämde vilka studiematerial som skulle godkännas för just tilläggsbidraget. Det var
ganska väl reglerat i en departementspromemoria, där ett antal områden framgick väldigt
tydligt. Så det gällde att tolka in, ifrån SÖ:s sida, att de platsade i förhållande till de preci-
seringarna som fanns i departementspromemorian.73

Jag kommer inte ihåg hur vi hanterade de här sex miljonerna, och ett skäl kan vara att
de inte gick via den vanliga vägen. Jag har nämligen inte hittat dem i någon förordning.
Men jag är inte säker på det. Däremot så följdes budgetpropositionen 1985/86 av en
särskild förordning som handlade om statsbidraget till studiecirklar i data för kortutbilda-
de.74 Och där är det reglerat, uttalat vilken typ utav verksamhet som skulle erhålla de här
bidragen. Och det var också uttalat att det var inga vanliga, korta studiecirklar, utan det
skulle vara minst 70 timmar i en sådan studiecirkel för att bidrag skulle utgå. Så avsikten
var givetvis att man inte bara skulle lukta på det här ämnet, utan man skulle skaffa sig
tillräckligt med kunskaper. Jag tänkte jag skulle citera vad det står i förordningen. Defini-
tionen av det här var, ”Med studiecirklar i data för kortutbildade avses cirklar som syftar
till att ge kortutbildade grundläggande datakunskap och kunskaper om konsekvenserna
på samhället och individerna av att införa ny teknik”. Det var motivet, och den verksam-
heten drevs under perioden första juli -86 till och med den 30 juni 1988. Och det finns
resultat från det här. Det rapporterade SÖ i två rapporter, en före första oktober -87 och
en före första oktober -88. Så där kan man ju gå tillbaka via riksarkivet för att hitta rätt på
vad som hände där.

Medan jag har ordet så skulle jag också vilja göra en liten kommentar till hur den här
typen utav cirklar är dokumenterade. För jag ser vissa problem i hur de är dokumentera-
de i den offentliga statistiken, eftersom man från början inte hade en klar koppling till
hur det här skulle redovisas. Vid vissa typer utav kampanjer meddelade SÖ att man skulle
hänga på en viss typ utav siffra, för att man skulle ha koll på dem och kunna göra de här
uppföljningarna som skedde -87 och -88, till exempel. Dem kan man säkert hitta doku-
menterade. Det var ju SCB som på den tiden svarade för statistikuppdraget och som
publicerade de här fram tills när Kulturrådet sen tog över och gjorde om det till kultursta-
tistik. När man fördelade om pengarna ifrån SCB så flyttade man ut pengar till några
myndigheter som istället fick ha hand om detta. Men om man tittar på det mera generella
här, så tror jag att det inledningsvis fanns en del cirklar som delades upp på teknik och

72 Eric R. Persson, f. 1936, utbildad polis och reservofficer, studiesekreterare och förbundsrektor inom
Studiefrämjandet 1959–79, fortbildningskonsulent och avdelningsdirektör vid Skolöverstyrelsen 1979–91
och administrativ sekreterare vid Folkbildningsrådet 1991–2001.
73 Kommentar Eric R. Persson, 16/2 2009: Promemoria är rubricerad ”Utbildningsdepartementet 1970:6,
28–34”. Denna PM utgjorde underlag för SÖ:s beslut under 70-talet om vilka studiematerial som skulle
användas i studiecirklar med tilläggsbidrag. Fr.o.m. budgetåret 1981/82 beslutade studieförbunden vilken
verksamhet som skulle ha tilläggsbidrag, men SÖ utfärdade riktlinjer i ett särskilt dokument, Dnr
V 81.7145. Detta och senare dokument rubriceras ”Allmänna råd”. För budgetåret 1986/87 är de publice-
rade i SÖ:s författningssamling SÖ-FS 1986 nr 151. Där framgår under delrubriken ”Kommunikation och
påverkan” att cirklar som handlar om datorns betydelse i samhället bör godkännas, däremot inte cirklar i
programmeringsspråk.
74 Syftar på förordningen SFS 1986:276. Skrivningen som låg till grund för statsbidrag till studiecirklar i
data för kortutbildade återfinns i Prop. 1985/86:100 (bil 10 p C4), UbU 1985/86:19, rskr 1985/86:161.
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samhällsvetenskap. Teknik var de första programmeringscirklarna. Man kan återfinna
dem där, och om man tittar på vissa årgångar så ser man att helt plötsligt så ökar det, det
här teknikområdet, och längre fram så fick de en egen rubrik där det kallades för datatek-
nik. Men i övrigt så låg den här verksamheten mera under information och kommunika-
tion. Där hittade man dem. Samtidigt kan man se, som också har framgått av panelens
redovisning här, att det var inte det hela, utan det fanns också inom ramen för facklig
utbildning, arbetsmiljörubriken och medbestämmanderubriken. Så därför kan man inte,
på ett enkelt sätt, hitta det här i den offentliga statistiken på nationell nivå.

Om däremot studieförbunden själva har behållit sin egen dokumentation, som de fick
ta emot, så kan man kanske läsa ut något från den. SÖ fick egentligen bara huvudrubri-
kerna. Vi hade inte tillgång till alla detaljerna på de enskilda studiematerialen, utan det var
enbart studieförbunden själva som ägde den. Utan vi fick ett antal grundrubriker där man
samlade ihop det här, och vill man ha tag på det här då får man nog fråga de enskilda
studieförbunden. Men det är ju tveksamt om de har kvar de här gamla datalistorna från
den gamla goda tiden.

Ulla Riis: Ja, men det tackar vi för. Jag tycker det var spännande att höra. Det är väl en
gammal erfarenhet, och det tror jag historiska forskare kan vittna om också, att ett nytt
fenomen i samhället uppträder ju inte snyggt och prydligt under en rubrik, utan det dyker
upp lite här och där till att börja med, precis som du säger.

Jerker, du talade tidigare om att man, för att få de här tilläggsbidragen, skulle uppfylla
vissa kriterier. Man fick dem inte på vilka villkor som helst. Har du dem där någonstans,
eller minns du dem?

Jerker Sjögren: Nej, jag har inte sett att det finns i den här rapporten, vår redovisning i
juni 1983, mera utvecklat vad det där handlar om. Utan det är väl ungefär i samma anda
som det här citatet du hade av Sten Ljungdahl, ”som uppfyller vissa datapolitiska krav”.

Ulla Riis: Just det, men du minns inte vilka de var?

Jerker Sjögren: Nej, det står inte här. Här står det bara att, i regeringens beslut, ”För
sådana studiecirklar i datafrågor som motsvarar kraven för att erhålla statsbidrag enligt
förordningen 1981:518…” Jo, det finns alltså en särskild förordning om detta. Då får
man gå tillbaka till den. ”… om statsbidrag för studiecirklar med mera, och som behand-
lar såväl datateknik som användningen av tekniken och konsekvenserna av denna an-
vändning.” Det är de tre igen då. ”För enskilda människor, organisationer och samhället
ska utgå tilläggsbidrag om 100 kronor per studietimme för totalt högst 60 000 studietim-
mar.” Sen stängde man butiken, när man hade fått in 60 000 timmar, och så skulle man
då fördela det här ifrån SÖ.75

Ulla Riis: Ja, men tack. Då fick vi de där kriterierna.

Jerker Sjögren: Ja, och då finns det alltså en förordning som man kan gå tillbaka till.

Ulla Riis: Ja.

Martin Emanuel: Får jag ställa en följdfråga till dig, Jerker? Även om ni slussade de här
sex miljonerna till Skolöverstyrelsen, hade ni några möjligheter att ställa någon sorts krav
på hur de skulle användas?

75 Citat från Datadelegationens rapport till regeringen i juni 1983. Se not 65.
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Jerker Sjögren: Nej, inte på just detta.

Martin Emanuel: Ni hade inte alls med det att göra?

Jerker Sjögren: Nej. Jag tror inte att vi såg de pengarna, utan de gick nog direkt till SÖ.
Men däremot hade vi naturligtvis en nära kontakt med varandra. Skolöverstyrelsen satt ju
också med i den här referensgruppen som jag nämnde förut, som tittade på ansökningar-
na om projektbidrag av olika slag och även utbildningsbidrag till studieförbunden. Så på
det sättet så fanns det en kommunikation.

Ulla Riis: I SÖ:s anslagsframställning 1983 säger man, under avsnittet för folkbildning,
att ”Studieförbundens insatser för breddutbildningen i datafrågor måste fortsätta, varför
det särskilda tilläggsbidraget till studiecirklar i samhällsinriktade ämnen bör kunna utgå till
studiecirklar i bred datautbildning”.76 Men det här är första gången som jag hittar att SÖ
själv nämner tilläggsbidragen, trots att man alltså hade administrerat tilläggsbidragen
under året innan. Så här säger man alltså att det bör fortsätta, och sen fortsätter det i ett
år, men sen upphör det.

Jerker Sjögren: Under ett år, och sen så kommer det tillbaka då, men då är det med den
här inriktningen som du nämnde, Eric. Då är det för kortutbildade. För då bygger det på
den proposition som den socialdemokratiska regeringen lade fram våren -84. Efter det
här talet som Ingvar Carlsson höll i Gävle i januari, så kom det ju en proposition den
våren ifrån den regeringen, och då låg de här förslagen med, om nya utbildningsinsatser,
särskilt till korttidsutbildade. Men du fick inte med det här med matte och svenska i
formuleringen. [Riktat till Birgitta Frejhagen.]

Birgitta Frejhagen: Nej. Trots envetet uppvaktande.

Jerker Sjögren: Jag kan tänka mig det. Så det har gått i vågor, kan man säga. Jo, jag
tänkte säga en sak apropå SÖ. Att det inte fanns med i deras skrivningar tidigare. Det var
ju inte SÖ:s idé att de skulle få de här extra pengarna, utan det var ju Datadelegationens
idé och förslag. Så de fick det utan att de hade själva bett om det.

Ulla Riis: Vi har en fråga som vi skulle vilja skjuta in här. Vi hörde tidigare att ni ifrån
parterna på arbetsmarknaden, ni var ganska, inte bara ganska, ni var mycket aktiva i de
här frågorna och det där skulle vi vilja följa upp lite grand.

Martin Emanuel: Ja, vi fick klart för oss att ni gjorde ansträngningar på det området.
Birgitta har antytt tidigare, och även du nu precis, Jerker, att ni i Datadelegationen blev
bearbetade i det här. Hur upplevde ni inom Datadelegationen det? Blev ni bearbetade?
Fanns det intressenter i det här som på något sätt försökte påverka er i ert arbete?

Jerker Sjögren: Göran får svara.

Göran Axelsson: Jag kan svara på det. Jag försökte vara lite noga med att citera angåen-
de de här datapolitiska förutsättningarna för satsningen tidigare. Både i den från -81, -82,
likaså i socialdemokraternas dataproposition. Jag uppfattade att det båda regeringarna sa
egentligen inbegrep de fackliga ansträngningarna. Det fanns med i detta, fast det var inte

76 Skolöverstyrelsens långtidsbedömning för planeringsperioden 1985/86–1989/90 (Dnr 0101-83:312), 13.
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uttryckt på det sättet. Här var det ett brett deltagande och ett aktivt inflytande från alla.
Det var inte avsett att vara något där experterna skulle styra och ställa och bestämma, och
därmed så fanns det, som jag kommer ihåg det, egentligen ingen intressekonflikt i att LO
eller TCO eller någon annan var, så att säga, motparter i sammanhanget. Jag uppfattade
att vi jobbade i samma riktning. Sen fanns naturligtvis spänningar av olika slag, men de
fick hanteras på ett annat sätt än via delegationen.

Martin Emanuel: Du beskrev tidigare att ni vid det här sommarmötet hade 50 stycken
förslag eller prioriterade områden eller någonting sådant där, som till slut bantades ned
till fyra stycken prioriterade…

Göran Axelsson: Nej, nej.

Martin Emanuel: Det gjorde det inte? Jag fick för mig att du uttryckte att det fanns fyra
stycken nyckel…

Göran Axelsson: Jag sa att man lyfte fram fyra stycken huvudprinciper i sammanhanget,
och då var bred datautbildning en av dessa fyra. Sen låg det i Datadelegationens uppgift
att formulera principer och riktlinjer för en framgångsrik datautveckling i samhället, och
dessa principer och riktlinjer hade närmast den här karaktären, de här 50 trossatserna,
som är nämnda i propositionen om samordnad datapolitik från 1981, -82.

Birgitta Frejhagen: Jag kan kanske lägga till en sak till det Göran sa. Alltså, jag vet inte
om det finns ett missförstånd eller inte, men Datadelegationen bestod ju av kansliet och
parter och partier. Så det var en självklarhet att det fanns en ömsesidig påverkan. Jag
menar, det var ungefär som en styrelse och en vd och kansli. Det var inte tjänstemän som
vaskade fram, eller ja, det kanske de gjorde, men alltså, de hade inte sista ordet. Och alla
reservationer och allt tyder ju på att det var en väldigt aktiv styrelse egentligen, eller
delegation då, som jag tror hade stor respekt för alla inblandade parter. Det var ett väldigt
givande och tagande.

Ulla Riis: Nu ska vi se. Nu har jag Tom och sen Per Erik.

Birgitta Frejhagen: Och sen har du mig, eller egentligen först.

Ulla Riis: Och så har jag dig. Men nu skulle jag vilja skjuta in några nya frågor och så kan
ni antingen haka på dem eller så gör ni det inte, men ni får ordet i alla fall. Vi skulle vilja
fråga om, vilket ni också varit inne lite grand på, de tänkta målgrupperna. Nådde man
dem? Innehåll i utbildningen har vi ju nästan klarat av här nyss då, med teknik, använd-
ning och konsekvenser. Och så en fråga som ingen har varit inne på, det är tillgången på
cirkelledare. Men om ni inte tar upp det den här omgången så återkommer jag. Birgitta
och sen Tom och sen Per Erik.

Birgitta Frejhagen: Jag tänkte egentligen prata om den här perioden då, -81 till -85.
Man ska komma ihåg att -81 var ett väldigt speciellt år. Det var ett år med lågkonjunktur,
som var väldigt ovanligt i Sverige vid den här tiden. Folk var arbetslösa, och man hade
inte tänkt sig att vara arbetslös. I Sverige hade vi en helt annan diskussion om tekniken i
svansen av den här lågkonjunkturen, än vad man hade även i våra grannländer, Norge,
Danmark. Finland var väl mer lika oss. I Frankrike och nedåt sa de helt enkelt, ”Nej till
tekniken”. I Danmark hade LO bussar som gick med sådana här helsidesannonser, ”Sex
timmars arbetsdag, vi måste rädda oss ifrån tekniken”. Så -81 är en väldigt speciell start-
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platta. Och när vi då, som svenska fackliga organisationer, fortsätter att säga ja till inve-
steringar, vilket ju är en gammal svensk tradition från Saltsjöbadsandan, eller vad man nu
vill, så krävdes det att vi inte… Alltså, jag pratade mig varm under de här åren på tusen-
tals möten om att vi skulle säga ja. Men det krävde att vi fick något mer för att klara att
hålla den här positiva grundinställningen till tekniken och investeringar som ersatte
många medlemmars arbetsuppgifter. Och då blev det breddata.

Och då blev det också visioner om hur tekniken skulle användas. Du hänvisade till
det här med hemtjänsten, och det var processindustri och det var bygg och det var alla
möjliga visioner som då arbetades fram som sedan, så småningom, också formaliserades
och lämnades till STU, Styrelsen för Teknisk Utveckling. För att vi insåg att, inte nog
med att man måste utbilda sig själv, man måste också få teknikerna att från början göra
goda system. Så anledningen, tror jag, till engagemanget både för utbildning och för att ta
fram alternativ, var egentligen tvånget av att säga ja till teknik även i denna svåra lågkon-
junktur. Du frågade efter drivkrafter, och jag tror att det var en väldigt stark drivkraft
som fanns.

Och sen motstånd då. Jag är fortfarande kvar i din fråga om drivkrafter, som du hör.
Det var nog faktiskt så att, om vi får uttrycka oss vulgärt, vanliga arbetare var väldigt
rädda för det här med information, bokstäverna och siffrorna. Man hade slutat tidigt i
skolan och man ville inte dit igen. Man ville inte till skrivbordet och man ville inte till
tangentbordet. Det var ett oerhört motstånd. Man ville gärna diskutera datateknik, men
inte använda, inte fram med fingrarna, så att säga, och inte läsa tabeller och allt detta. Så
det fanns ett genuint motstånd. Det fanns en företagsläkare uppe i Sundsvall som plock-
ade fram det här med dyslexi, och visade att folk flyttade undan datatekniken. När termi-
nalerna kom så fick man ont i ryggen helt enkelt. Det var en väckarklocka. Det hade
väldigt stor betydelse också i debatt och i givandet av de här frågorna. Så motståndet
fanns där. Hos lokala arbetsgivare. Inte PG Gyllenhammar. Inte SAF, faktiskt. Där såg
man att den här tekniken är viktig och för att den ska användas så måste folk nyttja den.
Men lokalt så ville man inte och hade själv inte klart för sig hur man skulle använda
informationsteknologin, om vi nu uttrycker oss i moderna termer. Och att då låta anställ-
da sitta och diskutera det på en massa dyra arbetstimmar, det var inte kul, och då blev det
motstånd. Så motståndskrafterna var lokalt sett faktiskt väldigt stora.

Sen tror jag faktiskt, om jag ska göra en egen analys, att motståndet kom också av att
man var väldigt få. Det var inte mer än ett fåtal på varje arbetsplats som fick de här
breddatapengarna. Jag var nere på Findus någonstans nere i Skåne. De som deltog i
breddatautbildningen var 12 av en arbetsstyrka på 800 kanske, något sådant där. Det är
ingenting. Det ingick inte i deras utbildning att just deras arbete på något sätt skulle
förändras, utan det var liksom vid sidan av arbetet, genom att de var så få. Och det tror
jag faktiskt också ledde till ett motstånd. Där hade vi, eller jag faktiskt, diskussioner med
Allan Larsson som då var AMS-chef. Om just den här senare biten, att det var så få på
varje ställe, att det var för lite tätt. Då skaffade han fram pengar från Bergslagspengarna
och gjorde en egen breddatautbildning. Det kan ju vara intressant att ha med. Då var
pengarna slut. Det måste alltså ha varit typ -86, eller något sådant där. Då fick alla kortut-
bildade i Skinnskattebergs kommun breddatautbildning. Alla fick de här timmarna. Det
var faktiskt 160 timmar, de 80 i data plus lika mycket i svenska och matte. Det var en
jättesatsning i en kommun som hade fått nedlagt en vårdfabrik, och alla fick den här
utbildningen. En sådan här solskenshistoria. De fick faktiskt en ny arbetsplats i kommu-
nen sen, just därför att man visste att de var osedvanligt välutbildade i den kommunen.
Det var lite mer om vad som hände de där åren.

Ulla Riis: Jo, tack, det var spännande. Inte minst det här exemplet. Det borde man ju
kunna plocka fram, det här Skinnskattebergsexemplet.
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Martin Emanuel: Får jag sticka in en sak där? Var det en del av det här projektet som
hette ”Särskild arbetsmarknadsutbildning i företag inom dataområdet”. [Håller upp två
rapporter.77]

Birgitta Frejhagen: Ja, det är det som också är breddata. Det där är väl Arbetslivscent-
rums utvärdering?

Martin Emanuel: Ja, just det.

Birgitta Frejhagen: Ja, just det. Precis. Det är samma sak. Kärt barn har många namn.

Ulla Riis: Nu ska vi se. Nu har jag Tom, och sen kommer Lars Erik in.

Tom Engström: Ja, jag tror att man måste gå tillbaka och titta lite grand på hur det såg
ut på maskinmarknaden. Jag var ju rektor för kursverksamheten i Uppsala78 ett par år och
vi fick slåss med detta, att ”Ni måste skaffa utrustning för att kunna ha den här utbild-
ningen”. Det var enorma investeringar. Vi var tvungna att köpa datorer, och en dator
kostade kanske två månadslöner, något sådant där, för vanligt folk. Så det var ingenting
som fanns ute bland folk, utan det var någonting som med nöd och näppe kunde finnas i
ett begränsat antal hos oss då. Det fanns billiga datorer förvisso, men om man nu talar
om sådant som mer liknar en vanlig dator så hade vi det. Jag tror det är svårt för dagens
unga, till exempel, att förstå att det var fantastiskt att överhuvudtaget ha tillgång till en
dator. Det var ingenting som man hade i familjerna. Idag har ju varje barn sin egen dator,
och pappa och mamma säkert varsin också. Och kvalitén på datorerna hemma är fortfa-
rande, tror jag, bättre än de är i skolorna, därför att man hinner inte köpa nytt på samma
sätt som man gör hemma. Och kraven är större hemma och så vidare.

Så vi hade, som jag kommer ihåg det i alla fall, rätt mycket bekymmer, av två slag.
Det ena var att det inte var så lätt att få cirkeldeltagare. För det var inte så enkelt att sätta
sig vid bänken. För det var precis som du sa, att man visste inte alltid till vad man skulle
använda den här kunskapen, utan det var kanske mera roligt. Idag kan man ju gå in mer
specifikt och lära sig Excel eller ett redigeringsprogram eller något annat sådant där, och
det kan vara mycket enklare än vi hade det då. Men sen hade vi inte så lätt att få lärare
heller, för många av dem som höll på och kunde någonting om datorer, de var också rätt
mycket nördiga. De kunde liksom väl behandla maskinen, men de visste inte hur man
undervisade och fördelade kunskapen eller stimulera dem i cirkeln. Så jag tyckte nog att
det blev lite konstiga utbildningssituationer ibland. Det är nog inte alla som skulle hålla
med om det, för man ska också komma ihåg att det fanns duktiga lärare, men jag menar,
så som läget var då så var det speciellt att hålla på med datorer och datoranvändning.

Själv var jag utsatt för en utbildning där man skulle lära sig Excel. Jag gick glad i
hågen dit tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande i Uppsala och ungefär tio
till. När vi gick därifrån begrep ingen av oss absolut någonting av detta program. Jag gick
därifrån och tänkte, ”Vad fan ska man med Excel till?”. Så det tog mig ungefär ett år att
komma igång med Excel, som sen har blivit ett av mina mest användbara program, som

77 Projektet ”Särskild arbetsmarknadsutbildning i företag inom dataområdet” utvärderades i två rapporter
av en grupp vid Arbetslivscentrum. Beila Engelhardt & Marianne Parmsund, Vem behöver datautbildning?
Uppföljning av projektet ”Särskild arbetsmarknadsutbildning i företag inom dataområdet”, Arbetsmarknadsdeparte-
mentet (Stockholm, 1985); Marianne Parmsund & Hanna Westberg, Folkbildning på jobbet: Fortsatt uppföljning
av projektet ”Särskild arbetsmarknadsutbildning i företag inom dataområdet”, Arbetslivscentrum (Stockholm, 1987).
78 ”Kursverksamheten” syftar på ”Kursverksamheten vid Uppsala universitet, KV” som sedan ändrades till
Folkuniversitetet omkring 1987.
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gör i stort sett allt vad jag behöver, från skolscheman till kalendrar och alla beräkningar
man behöver göra. Han lyckades på den timmen fullständigt förstöra alla de möjligheter
till förståelse för det programmet som han borde ha gett oss. Vi skulle ha gått ut och sagt,
”Vi måste bara lära oss det här. Vi måste komma tillbaka”. Men ingen av oss kom tillba-
ka, för vi ansåg att det här låg utanför vår horisont. Det var ett exempel. Det finns säkert
andra. Men det var alltså ett problem som jag kommer ihåg, att hitta folk som ville gå och
folk som kunde leda verksamheten.

Sedan finns det många som tror att om man bara samlar tio personer i en grupp så
uppstår kunskap. Det gör det ju inte, utan det måste finnas en kunskap som är med och
fördelas eller som åtminstone hämtas in av deltagarna. Så det tror jag var problemet, både
i skolan och i den frivilliga utbildningen, att det var för dyrt att investera. Maskinerna
kostade för mycket. Idag kan du ju köpa en bra maskin för tre tusen. Man kan till och
med nästan begära att kursdeltagaren ska betala. Och de pengar vi fick för det här, det
var väldigt roligt att få, men det räckte ju ingalunda till. Så att trots att pengarna fanns så
var det inte tillräckligt för att få riktig fart på det här.

Ulla Riis: Då har du lite grand nuddat vid frågan om tillgången på cirkelledare. Och det
kommer ju tillbaka i många av de här materialen som jag och ni andra har läst igenom
inför dagens seminarium. Men nu har vi Lars Erik på listan.

Lars Erik Dahlgren: Ja, just det. Det är inte lätt att komma när det sägs så många kloka
saker. Det mesta har väl sagts. Men om man går tillbaka igen och tänker på hur det såg ut
på 80-talet. Det fanns en tro på tekniken och det fanns en tro bland dem som inte var
datautbildade, att den som kan data, som det hette då, kan allting om data. Man skiljde
liksom inte på olika professioner. Det spelade ingen roll om man var operatör eller pro-
grammerare eller om man kunde IBM:s operativsystem. Man kunde allt om data på något
sätt. Och den tron finns väl lite grand kvar fortfarande, men det har blivit betydligt bätt-
re, vill jag påstå. Man pratade om, kommer ni ihåg, begreppet IT-projekt? Det var ganska
vanligt. Det finns också lite grand kvar. Det var alltså investeringar med stort IT-innehåll.
Och då lät det helt plötsligt som om det var en business för dem i källaren i vita rockar.
Det är de som kan data, de ska fixa det här. Så det var en annan föreställningsvärld. Idag
tror jag det är mycket naturligare för verksamhetskunniga människor att engagera sig
betydligt mer i IT än vad man gjorde då. Men det har med det här med målgrupper att
göra. Det har redan utvecklats ganska bra, så jag avstår från att gå in på det. Men det var
inte så himla lätt, för de som kunde data, de kunde allting om data.

Ulla Riis: Jag tänker släppa in Ann-Marie här, för hon verkar ha en replik på det här.

Ann-Marie Laginder: Nej, det var egentligen något om det här med cirkelledare. Om
man tittar på TBV, så hade vi ju både yrkesinriktad utbildning eller yrkesinriktade cirklar
och fackliga cirklar, och där tror jag det fanns en skillnad på vilken typ av cirkelledare
man rekryterade. Alltså, i det ena fallet så handlade det mycket om de här mera teknikin-
tensiva cirklarna då som, om det inte var BASIC så kanske det i alla fall var ADB-
grundkurs, och ”ADB för alla” fanns väl där också. Men de fackliga cirklarna, då hade
man ju sina, då var man ju fackligt skolad och kom från det hållet, och sen vidgade man
det till datafrågor. Men annars kom man från data, och då var man kanske inte riktigt
intresserad av att diskutera samhällsfrågor eller konsekvenser och så. Så det fanns ett
dilemma där, för cirkelledarna hade väl egentligen sin tyngdpunkt i det ena eller det andra
många gånger. Och det tror jag att jag håller med dig om, vad jag minns. [Riktat till Tom
Engström.]

Jag kanske inte får fortsätta, men jag hade ett annat inlägg egentligen som jag ville…
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Ulla Riis: Jo, fortsätt du när du har ordet, så kommer Per Erik in sen.

Ann-Marie Laginder: För det var egentligen det här med målgrupper. Det var en sak
som överraskade mig nu när jag gick tillbaka och tittade på en del av det gamla materialet.
Då läste jag en jubileumsskrift som Hans Almryd skrev för TBV:s 50-årsjubileum, 1935
till 1985.79 Han var alltså rektor för TBV. Då skriver han bland annat att 1983, -84 så var
det 58 300 deltagare, som jag har sagt förut, men av dem var 23 700 kvinnor. Och sen
skriver han också att man hade grundläggande studiecirklar för att tillfredsställa nyfiken-
het, typ ”data för tjejer”. Jag har ingen aning om det här nu var det ena eller det andra,
men just det här uttrycket, att var det nyfikenhet, då var det data för tjejer… Men att det
var så pass mycket kvinnor med. För det är det ju ofta i studiecirklar i övrigt, men att det
var det just här. Det var efter att jag hade lämnat TBV. Jag hade själv en kurs om det här
med datorer som en kvinnofråga, alltså som en maktfråga, som vi hade tillsammans med
Valla Folkhögskola och TBV Östergötland, för att jag tyckte att det saknades. Men när
jag ser den här siffran så undrar jag, tänker jag så här, ”Det här borde man ta reda på mer
om”. För att just när det gäller målgrupp, vem man vände sig till, blev jag faktiskt över-
raskad. Men jag har inget svar på hur det kommer sig att det ser ut så. Och inte vad data
för tjejer var heller, egentligen.

Ulla Riis: Ja, jag tror att du gör ett bra påpekande. Att här fanns det åtminstone två mål
som skulle rymmas inom den här föreställningen om bred datautbildning. Därför att
någonstans så säger man också så här, att ”Det här med bred datautbildning, det handlar
både om att fånga många människor från olika grupper, och om att ge ett ganska brett
innehåll i själva utbildningen”. Och det är väl också en sådan här viktig sak att komma
ihåg i det här fallet. Då har vi Per Erik.

Per Erik Boivie: Man sitter och lyssnar här och får lite perspektiv på den här utveckling-
en. Jag tänker framför allt på våren 1980 till -85, när det ändå fanns så mycket motsätt-
ningar och det fanns en rädsla kring det här, och det fanns de som var väldigt drivande
som kanske inte reflekterade så mycket över teknikens konsekvenser och som bara tyckte
att det var bra, det som kom ut på kontorsborden. Så fanns det ju krafter som var läkan-
de här, och jag tror att Datadelegationen faktiskt hade en jättestor betydelse i det sam-
manhanget. Alla parter var ju med i den, och det fanns ett väldigt kompetent kansli som
hade mandat att fånga upp idéer, producera rapporter och gå ut med dem i samhällsde-
batten och så vidare. Som du sa till exempel när det gäller SÖ, ”Då ramlade några miljo-
ner ned där plötsligt”, och man var med och styrde. Så för mig var det en av de bästa
statliga utredningar, eller den bästa, med väldigt kompetent folk. Något annat jag tänker
på är att, över tiden så varierar frågor som är nya för folk, som man ska ta till sig. Jag
tänker i dagsläget på klimatfrågan. Det vore ju väldigt intressant om man kunde skapa
något liknande, eftersom man fick pröva varandras ståndpunkter, lyssna, reflektera kring
detta. Det öppnade ögonen på en del. Man var inte så kategorisk och så vidare, och det
gjorde att det kunde växa fram någon form av konsensus. Det tror jag är viktigt i ett
samhälle när man skall hantera stora, nya frågor. Så det där tror jag kanske är ett recept
också för klimatfrågan.

Men jag ska peka på en annan sak som jag tycker var viktigt i den där miljön också.
Det är att forskarna kom också in i utbildningen och påverkade. Vi hade ofta med fors-
kare på TCO-skolan Bergendal. Bosse Göranzon har nämnts här. Han var en väldigt
viktig figur för att koppla ihop det här mellan yrkeskunskaper och IT och så vidare, och

79 Syftar på Hans Almryd, Folkbildning och tjänstemän: TBV 1935–1985 (Stockholm, 1985).
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han medverkade också i våra skrifter på olika sätt. Werner Schneider,80 som var professor
vid Uppsala universitet. Fantastisk pedagog, som kunde lägga sig på katedern och ut-
trycka saker för att visa att det här är horribelt, hur de här systemen fungerar inom sjuk-
vården. Så det där var väldigt viktigt, att det fanns en länk till forskningen, att ha en länk
till forskarna hela tiden. Jag har inte så mycket mer att säga just här. Det var lite av varje.

Ulla Riis: Utbildningsradion fick en halv miljon av de fyra miljonerna som Datadelega-
tionen delade ut och drog igång ett ganska stort och ambitiöst projekt. Tanken var att
man skulle antingen kunna följa projektet som ett cirkelarbete, men man skulle också
kunna vända sig till sitt närmaste universitet och tentera för 10 poäng. Hans Åkeson var
projektledare för detta och jag tänkte att vi skulle släppa in dig lite här. Hur såg den här
förbindelsen ut, med den här halva miljonen? Hade Utbildningsradion gjort det ändå? En
halv miljon gör man inget sådant här stort projekt på. Hur resonerade ni kring målgrup-
per och innehåll? Och ni samarbetade ganska mycket med studieförbunden. Vad kan
man säga om det?

Hans O. Åkeson:81 Det är så många kloka saker som har sagts här, så man skulle kunna
tycka att det här är överspelat nu, med den här berömda 10-poängskursen. Men jag har
haft förmånen, som många andra här, att ha fått leva ett långt liv och 48 år i medielivet,
sedan 1960 i huvudsak. Ja, hur kom det sig att Utbildningsradion gick in och gjorde den
här satsningen? Vi fick en halv miljon av Datadelegationen. Vad var det för kontakter vi
hade i de här sammanhangen? Vår dåvarande vd, han var oerhört skicklig på att fånga
upp stämningar och kontakter runt om i landet.

Ulla Riis: Och det var?

Hans O. Åkeson: Börje Dahlqvist.82 Men jag ska göra en liten kort tillbakablick. Redan
1960, när jag började på Sveriges Radio, då fanns inte ens tvåtums tv-bandspelare, utan
de fantastiska tv-program som finns kvar från den tiden, -58 och framåt, de telefilmades,
det vill säga man filmade av tv-rutan med vanlig 16-millimeters svartvit film. Och det är
en lustifikation i sig. Men redan då började man i utbildningssammanhang att fundera
över: Skulle det nya fantastiska mediet tv kunna vara tillräckligt revolutionerande för att
förändra utbildningen, formell utbildning, folkbildning, överhuvudtaget, om man nu
kunde lagra information, med dåtidens teknik, tvåtums videoband, och vidaredistribuera
ut dem i den enda tv-mottagare som fanns i åtminstone ganska många hem, löpande
under 60-talet. Praktiskt taget inga tv-mottagare fanns ju i skolorna och än mindre i
studieförbund.

När jag började på Sveriges Radio, då tillhörde den lilla skol tv-avdelningen, som det
hette då, Sveriges Radios, det hette ju inte SVT då, kulturavdelning, vars chef var Mats
Rehnberg.83 Han var en helt fantastisk chef som kunde beskriva, bland annat, hur en
nyhet sprids och effekten av hur en nyhet sprids, eller information, via radion. Jag hade
som uppgift att över en stor Sverigekarta som satt på väggen, sätta knappnålar i de kom-

80 Werner Schneider, f. 1935, docent i fysik, senare chef före Uppsala universitets datacentral och professor
i informationsvetenskap.
81 Hans O. Åkeson, f. 1933, lärarutbildad med senare komplettering inom pedagogik, historia, samhällskun-
skap, företagsekonomi m.m. Chef för personalutbildning vid TRU 1967–77 och för tv- och radioutbildning
vid UR 1977–94. Åkeson har framförallt arbetat inom området distansutbildningens och distansundervis-
ningens pedagogik och metodik med fokus på lärandeperspektivet, i samarbete med bl.a. folkbildningsor-
ganisationer, högskolor och universitet.
82 Börje Dahlqvist, f. 1929, verkställande direktör för Sveriges Utbildningsradio 1977–87.
83 Mats Rehnberg (1915–84), programchef vid Sveriges Radios TV:s kulturavdelning 1959–69 och profes-
sor i etnologi vid Stockholm universitet 1969–81.
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muner vars skolor tidigt skaffade sig en tv-mottagare för ungdomarna i skolan. Det
intressanta var att de som var tidigast ute, det var de här progressiva, om uttrycket tillåts,
kommunerna, typ Kiruna. Där kom det snabbt mängder av knappnålar, vilket betydde tv-
mottagare, men i mycket mindre grad i områden som Halland, Bohuslän och så. Vilket
Mats Rehnberg kunde peka på att det hängde ihop med det religiösa motståndet mot
nyheter. Han har ju skrivit en bok om det här som är väl värd att läsa än idag.

Med det perspektivet gick jag in som pedagog då, jag är ju inte tekniker men jag är
väldigt tekniskt intresserad, och jobbade med de här frågorna. Och jag trodde tidigt på att
det här kanske skulle kunna vara en möjlighet, både inom formell utbildning och inom
folkbildningen. Men det fanns motstånd praktiskt taget överallt, redan då, mot det här
nya mediet. Den gamla skolradion, väl att komma ihåg, gjorde ju många fantastiska skol-
radioprogramserier, där det bland annat gick ut på att göra kemiska experiment i skolan.
Man skulle tillverka sin egen radio och så vidare, och så vidare, och så vidare. Ingenting
är nytt under solen, som bekant. Den dåvarande chefen för den nystartade TRU,84 Lars
Ag, fick för sig att han skulle värva någon galning från skol-tv. Och då valde han mig, att
jag skulle börja arbeta med den då fantastiska tanken om den TRU-kommitté som drog
igång och pågick i 10 år. Jag var ansvarig för personalutbildningen där under de där 10
åren, samtidigt som jag gjorde mängder av projekt.

En av uppgifterna för den här TRU-kommittén det var att förse den blivande Tek-
niska Högskolan i Linköping med förproducerade lektioner. Vid sidan av andra uppdrag
som den här kommittén hade. Och i slutet på 60-talet, ni har ju vittnat om det här, tek-
nikförändringen som var på gång, och också drömmen om att, innan man började prata
om datorer för undervisning, att tv skulle lösa mänsklighetens utbildningsproblem och
föra mänskligheten närmare varandra. Att man skulle kunna kommunicera med varandra
på ett helt nytt sätt. Jag glömmer aldrig, jag har dem kvar, den dåvarande ecklesiastikmi-
nister Edenmans direktiv till TRU-kommittén för Linköpingsuppdraget. Där står det
bland annat, nu ska jag försöka minnas det här, inte ordagrant, men dock, att ”Med tv:s
hjälp ska man kunna förbättra den pedagogiska kvalitén i högre utbildning”, etcetera,
etcetera, etcetera, ”samt söka sänka samhällets utbildningskostnader för högre utbildning
med tv:s hjälp”. Den som läser det här nu, om igen, kan ju roa sig med att byta ut ordet
tv mot IT. Det har framgått ganska klart att jag var på väg ditåt. Även om det är en helt
annan teknik, det är klart idag. Men drömmen om det nya mediet, den fanns tidigt, tidigt,
och de nya medierna. Och under slutet av TRU-kommitténs tid så diskuterades ofta de
här frågorna, om det nya mediet som vi ju kände till någonstans var på väg. Och i sam-
band med att TRU och dåvarande utbildningsprogramenheten på Sveriges Radio lades
samman till Utbildningsradion, UR, så hade den här diskussionen redan startat om vad vi
skulle kunna göra.

Birgitta har själv vittnat om en programserie, ett par programserier som du och en
kollega till mig på UR gjorde, med stor framgång. Det låg också som grund för det som
vi fortsatte att diskutera på UR. Vad kan vi göra i mer formella sammanhang, plus i
folkbildningssammanhang? Vi hade ju kontakter överallt i samhället och kände av också
strömningarna inom Datadelegationen. Vi hade ju kontakter med dig Jerker, i olika sam-
manhang, och vi tyckte att vi skulle se om det var möjligt, trots att det var VIC 20,
VIC 64, ABC 80, ABC 800 och så vidare, om det var möjligt att kombinera en högskole-
utbildning med folkbildning. Redan nu kan någon säga, ”Det är helt hopplöst omöjligt”.
Men jag tror inte det, och det har jag kunnat visa i senare distansprojekt, faktiskt. Men

84 TRU-kommitténs officiella namn var Sakkunniga för försöksverksamhet med television och radio i
utbildningsväsendet. Kommittén tillsattes 1967 och avgav sex år senare betänkandet SOU 1973:19 TRU:s
försöksverksamhet 1967–72. I december 1971 tillsattes en kommitté för upphandlingsfrågor med beteckning-
en Utredningen om den fortsatta verksamheten med radio och television inom utbildningsväsendet, kallad
TRU II.
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det ska vi inte prata om nu. Den här halva miljonen vi fick efter ansökan från UR satte
fart på den här diskussionen, men projektet kostade ju åtskilliga miljoner av andra statliga
pengar som UR fick.

Då var frågan: ”Vad ska den här kursen innehålla egentligen? Vilken nivå ska den
ligga på? Vilken omfattning ska den få? Kan vi möjligen få något genomslag för den här
kursen, och hur ska vi bära oss åt?” Vi drabbades ju av den här Compis-frossan, men
avstod från att överhuvudtaget blanda oss i det. Däremot hade vi djupa och nära och ofta
kontakter både per modern teknik och också på plats, med BBC och deras satsningar,
Open University och deras satsningar. Så vi drog lärdomar från runt om i världen om hur
en sådan här kurs skulle kunna läggas upp. Men den måste ju få ett svenskt stuk, så att
säga. Och eftersom jag då ofta har jobbat tillsammans med högskolor och universitet och
nu då med de sex dåvarande universiteten,85 kallade jag till ett möte och började diskutera
den här frågan.

Och då kunde man ju säga att rollen som projektledare, vilket jag var då, det var rena
kamikazeprojektet. Därför att här kunde man verkligen se vilket motstånd det fanns och
vilka motsättningar det fanns mellan universiteten. Vilket fokus skulle man ha? Vilken
accent skulle man ha, åt ena eller det andra hållet? Jag ska inte säga vilka universitet som
drev vilken tes, men det var ju hot på något universitet, och samhällsaspekten med hot-
aspekten. Ett annat universitet drev stenhårt teknikaspekten och att programmering var
mänsklighetens behov och lösning på datateknikens problem. I alla fall, det var sex uni-
versitet, och för att kunna komma vidare i den här frågan, då fick de bestämma vilken del
av den här kursen som de ville ta ansvar för. Därför blev kursen uppdelad som den blev,
vilket i sig var ett dilemma när man skulle sy ihop det här med studiehandledningar och
tidningar som vi gjorde, och när vi informerade om det här. Varje projektmöte kunde,
under pågående projekt, ha medverkat till att hela projektet havererade. Så starka var
motsättningarna. Det var 22 personer sammantaget, varav en var kvinna. Det var Anita
Kollerbaur, väl att notera, som kämpade mot 21 herrar och så mig då, eller med, under
det här projektet.

När vi gick ut och började informera om det här, med alla kontakter, med alla studie-
förbund som vi hade ett oerhört nära samarbete med, då brakade helvetet loss. Därför att
vi fick en sådan anstormning av intressenter och anmälningar, så dåvarande Utbildnings-
radions informationsavdelning höll på att braka samman. Så småningom fick vi lite styr-
sel på det här, men sammantaget så blev det cirka 35 000 som anmälde sig till en 10-
poängskurs i ”Datakunskap: En kurs för svenska folket”. Själva rubriken föranledde
många diskussioner och debatter som jag blev inblandad i, hur vi kunde drista oss till att
kalla den ”En kurs för svenska folket”. Det klingade väl ut så småningom. Än idag möter
jag människor som identifierar mig i något sammanhang, som gick kursen, även om de
inte fullföljde den med en formell tentamen, och som talar om vilken stor betydelse den
här kursen hade för dem. Att de överhuvudtaget uppmärksamgjordes på så många frågor
i ett brett spektrum, som vi fortfarande anser att den här kursen hade, samt att tv-mediet,
sen kan man tycka vad man vill om det, fick ett genomslag som rent folkbildande medi-
um i det här sammanhanget. För programmen gick ju inte en gång. De gick i repris och i
repris igen och repris igen, och fanns ute på de dåvarande AV-centralerna.

Och studieförbunden. Jag kan inte nog prisa studieförbunden för deras insatser
under de här åren, för det pågick ju ett antal år det här, samt att man hanterade de här
hands on-övningarna. Ni kan ju tänka själva, att hantera de obligatoriska hands on-
övningarna i ordbehandling, databashantering, kalkylering med VIC 20, VIC 64 och ABC
80. Det är väl det som jag mycket kortfattat, även om det blev lite långt, skulle vilja säga
om det här.

85 Universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
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Ulla Riis: Då skulle jag bara vilja ställa en avslutande fråga, en sådan här glädjedödarfrå-
ga. Utvärdering av det här projektet, blev det någon sådan?

Hans O. Åkeson: Jajamensan. På den tiden fanns det en avdelning för publik- och
programforskning inom Sveriges Radio som utvärderade. Alla våra universitetsprojekt är
utvärderade. Så det finns ett litet häfte, en offentlig publikation.86

Ulla Riis: Det gör det? Ja, men det var intressant. Det visste inte jag. Jag har liksom
länge levt i föreställningen att det inte blev utvärderat, så då fick jag lära mig någonting.
Då tackar vi för det.

Hans O. Åkeson: Ingen som vill fråga någonting, när jag ändå står här?

Lars Bolander: Jag vill bara lägga till att jag tror att den här utbildningen i liknande form
fortfarande behövs.

Martin Emanuel: Vi har hört er tala om målgrupper och innehåll i de här kurserna. Det
får ni gärna prata mer om, men jag vill skicka med en ny, väldigt enkel, men ändå rätt så
viktig fråga, tror jag. Behövde man datorer för den här undervisningen? Hur resonerade
ni inom delegationen och på studieförbunden kring det?

Ulla Riis: SÖ resonerade, försökte i alla fall resonera så här i början på 80-talet, att det
här skulle gå att undervisa om utan datorer. Och det hade förstås att göra med att man
satte sig ned och räknade efter vad det skulle kosta. Men, Birgitta, du står på talarlistan.

Birgitta Frejhagen: Jag tror att man kan binda ihop de här två. Vad man lyckades med
det var ju att nå ut. Man lyckades alltså med målgruppsfrågan. Datadelegationen sam-
manfattade -84, något sådant där, att man då ansåg att man skulle behöva nå fyra miljo-
ner vuxna i produktiv ålder, med en bred datautbildning. Man var så uppfylld över att det
här behovet fanns, och alla de här olika insatserna gjorde att det blev någon slags själv-
klarhet. SCB gjorde en undersökning -84 som sa att 40 procent av alla svenskar, enligt det
de hade kommit fram till då, själva ansåg att de skulle behöva gå en breddatautbildning.
Säger 40 procent idag att man skall gå på klimatstudiecirkel? Kanske inte. Det finns inte
den medvetenheten om att man själv skulle behöva engagera sig så mycket och lära sig,
men det fanns det under de här åren.

Om man sen tittar på de där 40 procenten så visar det sig att de som Datadelegatio-
nen egentligen pekade ut som målgrupp, det vill säga bland annat kvinnor och kortutbil-
dade, den målgruppen är mindre övertygad om att man behöver den här utbildningen.
Man är inte riktigt lika mycket beredd. Det är vad Datadelegationen drog som slutsats
från den här SCB-undersökningen. Men det är ändå väldigt, väldigt stort. Alltså, 40 pro-
cent anser att man själv behöver det, och Datadelegationen säger att fyra miljoner, det vill
säga egentligen hela den produktiva befolkningen, behöver den. Och vad nådde man?
Man nådde alltså väldigt långt. Ändå säger Datadelegationen i den här sista rapporten,
som är en engelsk sammanfattning som gavs ut -86, att man nådde enbart fem till tio
procent av befolkningen.87 Jag kan ju tycka att det är fantastiskt, på sätt och vis, att man

86 Sverige Radios Publik- och programforskningsavdelning gjorde 1987 en studie medan projektet pågick.
Jan Nordberg, Röster om kursen i datakunskap (Stockholm, 1987). Projektet fortsatte flera år men det gjordes
inga uppföljande utvärderingar.
87 Syftar på Ds C 1986:2, Broader education and training in EDP: English summary of a government report from the
Swedish Commission for Informatics Policy, Datadelegationen (Stockholm, 1986).
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faktiskt deltog i den här typen av utbildning. Så fem till tio procent av alla nådde man, av
alla i vuxen ålder då. Jag skulle vilja kalla det här var något slags skede med folkbildning
på jobbet, vilket är väldigt unikt, att man faktiskt fick betalt för så mycket bildningsarbete
på arbetstid. Och det var en ganska kort period som det här pågick.

Sen hade det, tror jag, betydelse för det reguljära. Jag tror man ska dra den tråden
framåt. Vad blev det av allt det här då i vårt utbildningssystem? Eftersom vi börjar dra
ihop tiden här nu. Då kan jag känna att Ingvar Carlsson hade en betydelse -84. Han hade
också en betydelse -94. Jag hittade faktiskt den här nu, när jag grävde i mina gömmor.
Det är en partimotion. Han var i opposition då och motionen heter ”Nationellt kun-
skaps- och kompetenslyft”, och den handlar om det som sen kom att bli Kunskapslyftet
som började 1996. Då hade man sedan tre år infört en treårig utbildning för alla, det vill
säga yrkesutbildningarna i gymnasiet gick från att ha varit tvååriga till att bli treåriga. Det
betydde egentligen att man lade till matte och svenska för alla, till min enorma glädje.
Alltså, även om man skulle bli svarvare så behövde man matte och svenska för att kunna
delta aktivt i arbetsprocessen i sin helhet, och inte bara i svarveriet. Och vad skulle då
hända med dem som inte har det med sig?

Då gjorde man Kunskapslyftet som blev en jättereform, efter det här, -96 kanske.
Men partimotionen kom alltså -94 och då säger han, eller de, det är flera här som har
skrivit under den här motionen, att man ska avsätta 560 miljoner för att nå den vuxna
befolkningen, och man ska avsätta 130 miljoner till gymnasierna för att de ska komplette-
ra med dem som nyligen gick ut gymnasiet men bara med tvåårig utbildning. Och sen är
det till yrkestekniska högskolor. Sammanlagt är det en miljard. Så nu talar vi alltså om det
reguljära väsendet, och det är 10 år senare. Då hade man insett att för att vi i Sverige ska
rusta oss inför det nya arbetslivet, det nya samhället, för att få produktivitet och utveck-
ling, så måste alla vara med, och då krävs det utbildning. Det krävs alltså helt nya, grund-
läggande baskompetenser, och då är det en miljard per år som man talar om. Och det
blev det ju sen ett antal år. Så jag tror att man kan dra, så att säga, ett streck mellan -84,
för sen vart det lite paus, till -94 och den partimotionen där.

Ulla Riis: Ja, och -94 är för övrigt också det år då KK-stiftelsen88 bildas.
Nu skulle jag vilja att vi börjar blicka framåt. Jag fick ju draghjälp i detta av Birgitta

här. Vad blev det av det här då? -85 så läggs Datadelegationen ned och så säger man
ungefär så här, att ”Från och med nu så får varje departement sköta det där själv”. Och
det kan väl vara rimligt, att en fråga centraliseras medan den behöver bearbetas på central
nivå, och sen decentraliserar man den, och så får man se vad som händer. Och så kan
man göra om det där kanske. Då uppfattar åtminstone jag det som så, att när det gällde
utbildningsfrågorna, då hamnar de nästan helt och hållet hos Datautbildningsgruppen.
Eller hur, Lars, under ledning av Sven Moberg och med dig som sekreterare.

Lars Bolander: Det var i och för sig den övergripande synen. Jag menar, ansvaret låg ju
fortfarande på Skolöverstyrelsen, så vad vi hade att göra det var ett handlingsprogram för
utveckling och de framtida utbildningsfrågorna, där datorer kom till användning på olika
sätt. Dels naturligtvis för kunskapen kring datorn, dels hur man nyttjar datorn på olika
sätt, och så naturligtvis samhällsfrågorna. Men som sagt, SÖ hade ansvaret och skötte det
hela i stor utsträckning. Så det var ett handlingsprogram.

88 KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, bildades 1994 och satsade åren
1996-99 cirka 1,5 miljarder kronor på att främja IT-användning i skolan via ett begränsat antal erfarenhets-
genererande projekt.
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Martin Emanuel: Men det är ett rätt så omfattande handlingsprogram. Hur gick det till
när ni formulerade det? Hade ni Datadelegationens betänkande och deras erfarenheter
med er? Kom det input från andra håll? Hur gick det till?

Lars Bolander: Nej, det fanns ju med. Fanns det någon representant eller medverkande
från delegationen?

Birgitta Frejhagen: Moberg…

Lars Bolander: Ja, Moberg naturligtvis…

Jerker Sjögren: Sven Moberg tog med sig detta själv.

Lars Bolander: … naturligtvis Moberg.

Ulla Riis: Sven Moberg tog det själv, ja. Just det.

Jerker Sjögren: Han tog med sig det här och så gick han till dig och sa, ”Nu gör vi
någonting av det här”. Var det inte så du sa?

Lars Bolander: Ja, det kom lite senare i och för sig, den där boken. Men angående
starten, så var det faktiskt ett initiativ från departementets sida att starta en arbetsgrupp
som kallades för Datautbildningsgruppen, där Sven Moberg blev ordförande. Men sen
kom han med boken. Men det fanns ju representation där från fack och arbetsliv och så
vidare, från kommunförbund, landstingsförbund och så vidare, i det här arbetet.

Ulla Riis: Men sen fanns det också den här statsrådsgruppen. Var det alltså ett sätt att
fortsätta att säga, ”Visst, nu skall vi släppa ut det här och decentralisera, men någonstans
måste vi ändå ha lite ordning och reda, eller lite överblick”? Göran.

Göran Axelsson: Ja, just det. Jag blev sekreterare i statsrådsgruppen.

Ulla Riis: Jaha. Det har vi missat.

Göran Axelsson: Det var 1985, när Datadelegationen upphörde. Det var en följd av
propositionen som vi har nämnt här, proposition 1984/85:220 om datapolitik, där det
föreslogs hur detta arbete skulle organiseras framöver. Med anledning av frågans vikt
skulle man ha en statsrådsgrupp för datafrågor, och sen skulle man ha en särskild refe-
rensgrupp för datafrågor, som i princip skulle överta Datadelegationens arbete. Och man
inrättade båda.

Ulla Riis: Okej.

Göran Axelsson: Sekretariatet blev organiserat som en arbetsgrupp i regeringskansliet.
Det betydde att sekretariatet till de här två grupperna sköttes med den vanliga departe-
mentsorganisationen. Det fanns bara en person som var särskilt anställd för detta, och
det var jag. Men sen upprättades det snabbt samarbets- och kontaktlistor med alla fack-
departement som var berörda, och de i sin tur hade personer som man kunde dra i och
att få att arbeta. Det var alltså egentligen för att föra frågorna närmare de operativa beslu-
ten som skulle tas.
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Ulla Riis: Då har jag två frågor. Hur länge fanns den här statsrådsgruppen? Och hur stor
roll spelade då utbildningsfrågorna, utbildningsdepartementet, relativt alla andra depar-
tement?

Göran Axelsson: Angående den första frågan så tror jag att stadsrådsgruppen fanns
fram till ungefär 1988, -89. Och utbildningsfrågorna, breddatautbildningsfrågorna tror jag
spelade en ganska liten roll. För jag tror att det här hade börjat få en viss form. Jag kom-
mer inte ihåg att man arbetade särskilt med det, men jag är er svaret skyldig om detta,
utan det var andra frågor som kom upp på agendan. Till exempel FoU-frågor av olika
slag, en väldigt omfattande satsning när det gäller informationsteknik för handikappade,
och sen fanns det mycket när det gäller den statliga databehandlingen och förberedelser-
na för det som sen har blivit sådana här 24-timmarstjänster och liknande saker. Så det
blev mer att göra saker, att komma fram till beslut av olika slag.

Ulla Riis: 1984, i december, anordnade Skolöverstyrelsen, tillsammans med LO, TCO,
ABF, TBV, en slags hearing som dokumenterades. Det är säkert så att några av er var
med där. Den kallades för Forum för vuxenutbildningsdebatt - forskare och praktiker. Det på-
minde egentligen lite grand om ett vittnesseminarium, kan man säga. I alla fall är det det
närmaste jag har varit med om. Jag minns att jag satt i publiken. Det är därför som jag
hade kvar den här i min bokhylla. Jag har haft fram den många gånger. [Håller upp en
rapport.] Herbert Söderström, som ju var självlärd på dataområdet, var moderator. Och
han hade en fråga som han drev stenhårt. ”Nå”, sade han till Ingvar Carlsson, ”vad är nu
strategin inför det här med datasamhället?” Och Ingvar Carlsson svarade och svarade,
och när han fick frågan tredje eller fjärde gången så säger han så här, ”Du har efterlyst
tidigare strategi och nu får du väl lov att acceptera att vi har strategin att attackera utbild-
ningsfrågorna först, eftersom det är grundläggande och det har vi prioriterat. Där har du
strategin…”.89 Det här är alltså -84 i december, och jag uppfattar lite grand att den här
starka betoningen på utbildning kanske hade sin tid. Är det inte lite grand det du säger,
Göran?

Göran Axelsson: Jo, jag tror att det var så. Men det var också så att det fanns med, jag
tror det var fem, sex stycken statsråd i statsrådsgruppen, varav utbildningsministern var
en. Och då hade man alltså lagt ansvaret på departementen att arbeta med det. Jag upp-
fattar det som Lars Bolander har talat om, att det gäller ju framför allt då satsningar på
datorn i skolan, medan det som vi har pratat om ända fram till för en stund sen är bred-
datautbildning åt folket, och framför allt på den vuxna sidan. Och de satsningarna tror
jag egentligen upphörde med detta.

Ulla Riis: Fast Datautbildningsgruppen har ju också ett kapitel om vuxenutbildning,
faktiskt, men jag kan ju hålla med om att…

Göran Axelsson: Jag kommer inte ihåg det just nu, men det är säkert så som du säger.

Ulla Riis: Men vad man skulle kunna göra med det här handlingsprogrammet, det är att
sätta sig ned och bocka av, vad blev det av alla de här punkterna? Och jag har gjort något
sådant försök, men det är säkert 10 år sen, och då upptäckte jag att det hade blivit väldigt
mycket av det här. Väldigt mycket. Däremot var prislapparna nästan alltid betydligt lägre
än vad gruppen föreslog, men det är ju rimligt.

89 Kenneth Abrahamsson (red.), Datautbildning för alla vuxna: Yrkesutbildning och/eller medborgarutbildning?
Dokumentation från Forum V:s dataseminarium, Skolöverstyrelsen (Stockholm, 1985), 21.
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Lars Bolander: Och ändå fick vi veta att det var en ekonomisk provokation.

Ulla Riis: Ja, just det. Hör ni, nu måste vi säga att snart har vi kommit till vägs ände.
Men ni har en halv minut på er var. Vi tar ett sista avslutande varv. Då får ni säga precis
vad ni vill. Vi gör så att även den här gången börjar vi med dig, Tom. Innan du lämnar
oss här, var tycker du vi skall ta med oss?

Tom Engström: Det har varit på så hög nivå. Jag skulle vilja gå ned, tillbaka till folket
lite grand på slutet här. För det första tycker jag nog att situationen idag, när det gäller
tv:s möjlighet, är annorlunda. Idag har vi många fler tv-kanaler som ger vad jag brukar
kalla för mångfaldens enfald många gånger. Det innebär att folk är störda av så mycket.
Och vi ska inte glömma bort nätet. Jag tror att människor tillbringar mellan tre och sex
timmar på nätet om man räknar ihop allt. Det tar alltså tid. Så vi skulle möjligen lägga det
på nätet om vi skulle ha det i framtiden. Det är det jag har att säga gentemot den succé
som jag tycker det var på UR-tiden. På den tiden tror jag att vi bara hade två färgkanaler.

Sen skulle jag vilja visa på en sak med ett kort exempel. Jag var själv med om det. När
jag tryckte ett kursprogram under min tid på kursverksamheten så hade jag god kontakt
med ett tryckeri. Då fick jag för mig att jag skulle visa dem att, ”Det här kanske ändå inte
är så enkelt som ni tror”. För de tyckte att de var de skickligaste. Vi hade använt de
skickligaste, tyckte de. Och det tyckte vi också, det var därför vi tog dem. Så jag tog med
mig datorn dit. Jag hade pratat med chefen och fått klartecken att göra detta. Hela perso-
nalen samlades kring den här lilla datorn då. För den var släpbar. Kanske inte bärbar,
men släpbar. Och så körde jag igång Pagemaker, som det hette då. Aldus Pagemaker tror
jag det hette. Och så visade jag hur man kunde ta sin artikel och stoppa in den. Så skissa-
de jag på den här lilla skärmen. Jag fick ju skrolla ganska duktigt för att få med hela sidan.
Det tog mig väl ungefär en åtta, tio minuter att göra en fyrsidig liten broschyr åt dem. Sen
drog vi ut det på en Image Writer, som det hette på den tiden. Det var alltså en sådan där
med stift som slog så här. Och då tänkte jag, ”Nu måste de väl vakna?”. För jag var ju
angelägen om att de skulle fortsätta vara duktiga, vara bra, klara sig. Då tittade chefen på
mig. ”Nja”, sa han, ”det där är nog ingen större fara för oss, vi har en sådan kompetens.”
Och folk runtomkring de tittade med kritiska grafikerögon. ”Ja, men så där fult vill inte
folk ha det, så det är ingen fara.” Nej, tänkte jag, jag kan inget mer göra. Jag har visat er,
försökt öppna ögonen, de är fortfarande slutna. Jag åkte hem. Två år senare fanns inte
företaget. Då vill jag bara peka på hur hastigt utvecklingen gick. Alltså, på två år blev
marknaden så radikalt annorlunda att ett av de bästa tryckerierna bara försvann.

Ulla Riis: Ok, tack. Ann-Marie Laginder.

Ann-Marie Laginder: Jag tänker mer på det som händer just nu då. Jag tycker det är lite
intressant att se att i den senaste folkbildningspropositionen, Lära, växa, förändra, proposi-
tion 2005/06:192, där får Folkbildningsrådet också ett explicit uppdrag att motverka den
digitala klyftan, där också de äldre särskilt pekas ut. Så det har funnits lite under tidens
gång, men den här gången kommer det tillbaka med begreppet ”digitala klyftan”. Man ser
alltså att här finns det skillnader mellan människor. Några har tillgång, några har det inte,
och så pekar man ut den äldre gruppen. Så nu jobbar studieförbunden återigen med just
den här typen av frågor. För att just motverka den här orättvisan, eller att nå många då,
eller nå dem som inte redan har nåtts av det här.

Ulla Riis: Det var de 65-plussarna, som vi hörde för en stund sedan.
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Ann-Marie Laginder: Ja, som någon annan nämnde här tidigare. Och det tycker jag är
lite intressant i det sammanhanget.

Ulla Riis: Ja, just det. Birgitta.

Birgitta Frejhagen: Jag tänker på att man kan kräva det oväntade. Man kunde kräva det
oväntade när det gällde det här. Jag satt med i en grupp inom UHÄ90 som skulle utforma
ett förslag till både innehåll och på vilka orter som vi skulle ha en systemvetenskaplig
linje på högskolorna, och hur många professurer vi skulle ha i data och hur mycket resur-
ser de skulle få till forskning. Bland andra Börje Langefors,91 som ni säkert vet vem det
var, ingick i gruppen. Och vårt resultat resulterade alltså i att systemvetenskaplig linje
skulle se ut på ett visst sätt. Den skulle finnas överallt, på alla högskolor och universitet.
Det skulle finnas forskning överallt, och det skulle finnas 25 professorer. Det här blev
fullständigt, totalt kan jag säga, nedklassat som orealistiskt, oekonomiskt, det var bortom
allting. Men inom typ två år, tror jag det var, så var det genomfört. Så jag menar, det går
väldigt fort. Systemvetenskaplig linje kom ungefär -78. Det här var grunden i alla fall,
UHÄ-gruppen. Och lite grand tycker jag det är samma här. Från det här med breddata,
från det här som kändes så jättestort, så har det blivit något ännu mycket större. Med de
treåriga gymnasielinjerna för alla, som vi nu resonerar om, men som ändå alla i princip är
överens om innehållsmässigt. Och hela Kunskapslyftet och en ny nivå av Komvux. Så att
från enkla förslag och idéer så har det blivit reguljärt och mycket, mycket större än vi,
någon av oss som kom med förslag och krav kunde tänka. Så egentligen var vi visionärer
som tyckte vi gick långt, men verkligheten har gått om oss.

Martin Emanuel: Jag måste be er att fatta er kort nu, för Tekniska museet stänger och
vi skapar övertid för dem. Så, verkligen kort.

Ulla Riis: Kort. Per Erik.

Per Erik Boivie: Om man ser på dagens läge eller jämför med början på 80-talet, hur
mycket man sitter vid datorn idag. Du sitter i hemmet, i skolan, du sitter på arbetet, och
det skulle behövas väldigt mycket mera utbildning kring vad som händer med människan
när man sitter så länge. Vi ser ju stora belastningsskador, synbesvär som man inte såg hos
unga människor tidigare. Det kommer väldigt tidigt i åldrarna.

Ulla Riis: Lars Erik.

Lars Erik Dahlgren: Dataföreningens Datalära-paket var faktiskt en form av breddut-
bildning. Där fanns det inga datorer. Någon person spelade processor, någon inenhet,
någon utenhet och så vidare, och det spreds väldigt mycket, faktiskt. Så det var en form
av breddutbildning. Om man lyfter blicken något: Doktor Masuda92 sa på 80-talet någon
gång, att i framtiden, med det menar han 2008 tror jag, så kommer det inte att finnas
några diktaturer. Därför att IT och kommunikationssystemet är sådant. Man kommer att
kunna spåra farsoter och den medicinska tekniken kommer att ha hunnit mycket, mycket
längre än vad den var på 80-talet. Och det tredje, och där är jag lite mer osäker, men att
alla människor på hela jordklotet kommer att få lättare att lära sig läsa, skriva och räkna.

90 UHÄ, Universitets- och högskoleämbetet, statligt verk som inrättades 1976 och ersatte Universitetskans-
lersämbetet, med universitetskanslern som chef. UHÄ ombildades och upplöstes 1992.
91 Börje Langefors, f. 1915, professor i informationsbehandling vid KTH 1967–80.
92 Syftar på Yoneji Masuda och hans inflytelserika bok The Information Society as Post-Industrial Society.
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Ulla Riis: Tack. Jerker.

Jerker Sjögren: Väldigt kort då, om det här med deltagare, som jag hade tänkt säga. Jag
tror inte att vi nådde alla de här fyra miljonerna, naturligtvis. Vi pratade om fem, tio
procent. Någonstans i den här verklighetsbeskrivningen från kommunerna som vi gjorde
hösten 1984 skrev vi att studieförbunden utbildade dem som anmälde sig. Samtidigt så
kan man väl säga att, i och med att studieförbunden ändå representerade och represente-
rar en bredd genom sin anknytning till olika organisationer och så vidare, så tror jag att
man nådde ganska brett. Och det fanns en brist på cirkelledare. Det är klart att alla inte
var fullfjädrade pedagoger och så vidare. Och en del trodde som Tom sa, att om man är
tio personer i ett rum så uppstår kunskap. Men med det som reservation så tror jag att
det blev ett ganska stort genomslag som sedan har gett återverkningar hela vägen. Nu är
det här folkbildning, men det finns en koppling mot skolan, och det är kanske då nästa
område för er att syna. Vad hände när skolan kommunaliserades 1990? Sen kom KK-
stiftelsens satsning och så småningom någonting som hette ITiS,93 som levde några år.
Samtidigt kan jag konstatera, som fritidspolitiker ute i Vallentuna, att fortfarande finns
det väldigt mycket kvar att göra inom skolan för att få ett genomslag i själva användning-
en.

Framåt då. Jo, jag tror att det möjligen är svårt, som Tom säger, att genomföra något
liknande idag, med alla dessa kanaler och med Internet, och att man i sådana fall måste
utgå ifrån den verklighet som vi har idag, med YouTube och med andra sådana här
arenor och social media som man talar om idag. Att det som har störst genomslag, det är
om du och jag spelar in en video i vår egen umgängeskrets. Om den är tillräckligt galen så
får den genomslag. Men samtidigt kan man konstatera att väldigt många svenskar följer
den här tv-serien, Klass 9 a, trots att den gick i en kanal. Så om ämnet är tillräckligt intres-
sant, så kan man faktiskt trotsa den mediesituation vi har idag och få folk att intressera
sig.

Ulla Riis: Göran.

Göran Axelsson: Jag tror att det finns ett visst samband mellan alla de satsningar som
gjordes på breddatautbildningen på 80-talet och sen hemdatoriseringen, och att vi i vårt
land någon gång på 90-talet låg ganska bra till, när det gäller datorisering och använd-
ningen av detta och förståelse för det här. Det jag själv känner en viss oro inför idag, det
är det här med den digitala uppdelningen, framför allt för de vuxna, för det är där jag tror
att problemen är. Jag tror att det är ganska många människor som ändå är utanför detta,
och med de beroenden som finns idag, av att använda modern teknik som privatperson,
så har de människor som inte gör det, de har det väldigt svårt.

Ulla Riis: Alltså, egentligen behov av en ny folkbildningskampanj. Du får sista ordet,
Lars.

Lars Bolander: Precis. Jag håller fullständigt med. Det behövs vidare, bred datautbild-
ning. SeniorNet, till exempel, finns knappt längre, utan hör till en svunnen tid. Unga
människor som jag möter i arbetslivet, som vi försöker utbilda, har många gånger oerhört
dålig datakompetens. Det behövs mer, förnyad datautbildning. Bred datautbildning.

Ulla Riis: Punkt. En ängel går genom rummet. Ni ska ha stort tack.

93 Under åren 1998–2001 avsatte staten, genom delegationen för Informationstekniken i skolan (ITiS),
cirka 1,7 miljoner kronor på en satsning avsedd att nå alla skolor, lärare och elever.
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Martin Emanuel: Ja, jag tycker vi applåderar varandra.

Ulla Riis: Stort tack.


