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Abstract

The witness seminar ”Integritetsdebatten åren kring 1984”
[The Privacy Debate Around 1984] was held at the Na-
tional Museum of Science and Technology in Stockholm
on 30 November 2007. The seminar was moderated by
Lars Ilshammar and Kajsa Klein. A main focus of the dis-
cussion was if and how George Orwell’s book influenced
the Swedish privacy debate in the mid 80s. Most panellists
agreed that 1984 had had limited importance in the Swed-
ish context and that Orwell’s major achievement was to
formulate a one-liner. Several other fictional accounts were
brought up as comparison. Also clear from the discussion
was that in Sweden, the privacy debate had ever since the
late 1960s had both left- and rightwing dimensions. There
were thus Marxist, as well as conservative arguments, about
how computers were used by financial elite and the au-
thorities to control the people. Generally speaking, how-
ever, the mid 80s were characterized by a move towards
greater individualism and more widespread computer use.
Emphasis in the discussion was put on the different actors
and it was agreed that an important driving force behind
the privacy debate was the Swedish Data Inspection Board,
headed by the PR savvy director Jan Freese. Different ex-
amples were given of actions taken (and not taken) by this
institution and also of internal conflicts within the board.
The labor movement was on the other hand relatively silent
and compared to its counterparts in other countries posi-
tive to computer use. Finally, a central theme during the
seminar discussion was also the great controversy sur-
rounding the sociological research project Metropolitan
“revealed” in 1986. The role of the news media as investi-
gator and scandalizer in this case was examined and de-
bated. Two of the seminar participants were part of the
Metropolitan cohort and presented their differing views
about this project. While there was still disagreement about
to what extent the project had been invasive and concealed,
it was nevertheless concluded that especially the tabloids
Aftonbladet and Expressen were responsible for exaggerations
and fear-mongering in their reporting. In addition, the role
of the Swedish Data Inspection Board was again discussed.
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Förord

Vittnesseminariet ”Integritetsdebatten åren kring 1984” ägde rum vid Tekniska museet i
Stockholm den 30 november 2007, arrangerat inom ramen för dokumentationsprojektet
”Från matematikmaskin till IT” som är ett samarbete mellan Avdelningen för teknik- och
vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sverige och Tekniska museet. Det spela-
des in med ljud och bild och transkriberades därefter. I samråd med seminariedeltagarna
har Kajsa Klein vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stock-
holms universitet redigerat transkriptet. De redaktionella ingreppen har varit varsamma
och har skett i syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Dessut-
om har enstaka meningar och bisatser lagts till efter förslag från seminariedeltagarna i det
fall där det varit nödvändigt för att göra resonemang och tankegångar fullständiga. Even-
tuella kvarvarande fel är redaktörens ansvar. Originalinspelningen finns tillgänglig på
Tekniska museet i Stockholm. Dokumentationsprojektet är finansierat med bidrag från
Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond samt
Vinnova.

Deltagare:
Lars Ilshammar (ordförande). Född 1959. Fil.dr, historiker.

Kajsa Klein (bisittare). Född 1973. Doktorand, JMK Stockholms universitet.

Birgitta Frejhagen. Född 1943. Entreprenör och styrelseproffs. F.d. ordförande i LO:s
Datautskott och ledamot i Datainspektionens styrelse.

Birgitta Hambraeus. Född 1930. Riksdagsledamot emeritus (c) och fredsaktivist.

Anders R. Olsson. Född 1953. Författare, journalist och debattör.

Peter Seipel. Född 1939. Professor emeritus i rättsinformatik.

Sten-Åke Stenberg. Född 1953. Professor i sociologi, SOFI, Stockholms universitet.

Övriga närvarande vid seminariet: Daniela Alba, Cecilia Calmfors, Rasmus Fleischer,
Peter Johansson, Christer Marking, Thorbjörn Nilsson, Thomas Osvald, Per Olof Pers-
son, Crister Skoglund, Yngve Sundblad, Stig Årman.
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Integritetsdebatten åren kring 1984

Per Olof Persson: Tekniska museet är en väldigt viktig del av det här projektet som för
övrigt består av Dataföreningen i Sverige och Avdelningen för teknik och vetenskapshi-
storia på KTH. Projektet har pågått i flera år. Den första fasen var ideell men nu är vi så
att säga inne i en konsolideringsfas. Det är full fart på projektet. I projektet deltar ett stort
antal IT-veteraner, vid det här laget så skulle jag uppskatta att det sammanlagt är cirka
tvåhundrafemtio som har varit med i olika seminarier och blivit intervjuade. Vi har lärt
oss successivt under resans gång att jobba på olika sätt. Bland annat med vittnesseminari-
er, som det här idag, det är det fjortonde vittnesseminariet och det första inom fokusom-
rådet Användarna. Det finns ett antal sådana här grupper, totalt sexton stycken, och en
av dessa är färdig, det är Tidiga Datorer. Två grupper är fortfarande under bildande.

Vad som jag tycker är imponerande, det är det faktum att det för närvarnade i projek-
tet deltar elva stycken forskare, forskningssekreterare, från sex olika universitet och hög-
skolor: från KTH, från Handels, från Stockholms universitet, från Uppsala och från Gö-
teborgs universitet och Chalmers. Så det är full fart kan man säga, och momentum i pro-
jektet. Vi gör kunskapsöversikter, intervjuer, vittnesseminarier och sedan självbiografier.
Självbiografierna har kommit in på två olika sätt, dels genom att man skickar in fysiskt
material till Tekniska Museet. Det senaste jag hörde var att etthundraåttio personer hade
skickat in sina självbiografier. Och sedan en tid tillbaka kan man även lägga in dem direkt
på en Wikipedia-liknande sajt som man kan nå via Dataföreningen eller Tekniska Museet.
Så det har kommit igång ganska ordentligt. Jag vill också nämna att vi har lyckats samla in
tio miljoner för att klara av detta. Huvuddelen går till forskningssekreterarna, kan man
säga. De som har stått för det mesta är Riksbankens Jubileumsfond och Marcus och
Amalia Wallenbergs Minnesfond. Jag tror att jag nöjer mig med detta.

Lars Ilshammar: Tack så mycket P O. Jag heter Lars Ilshammar. Min relation till dagens
ämne är att jag som samtidshistoriker har forskat om svensk data och IT-politik, särskilt
då med tyngdpunkt på frågor kring demokrati, integritet och medborgarskap. I det ”civi-
la” är jag idag institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Jag skall fungera
som samtalsledare och moderator idag tillsammans med Kajsa Klein som sitter här i mit-
ten. Kajsa är forskningssekreterare i fokusgruppen Användarna, hon är också doktorand
vid JMK, Stockholms universitet, och skulle ha presenterat det övergripande projektet
om inte P O hade gjort det alldeles nyss. Om detta kan man väl egentligen tillägga att det
väldigt stort upplagda projektet inte är ett traditionellt forskningsprojekt utan huvudsyftet
är att samla in och dokumentera minnen om tidig svensk IT-historia och om olika aktö-
rers handlande under perioden fram till 80-talets början. Sedan är det meningen att den
dokumentationen skall ligga till grund för en förhoppningsvis kommande forskning om
IT som samhällsfenomen, men det är alltså en senare fråga.

Vem som helst kommer att ha tillgång till det här materialet, så det är väl i någon
mån först till kvarn som gäller, kan man väl säga. Att den första generationen av svenska
data, eller IT-pionjärer om man nu använder det uttrycket, med sina unika minnen är på
väg att lämna den historiska scenen, det understryker förstås att det här är ett viktigt pro-
jekt och att det är viktigt att genomföra nu och inte senare. Bara under den tid som vi har
förberett det här seminariet, så har två centrala aktörer som hade haft sin plats i dagens
panel gått bort. Nu tänker jag på Jan Freese som ju var stridbar generaldirektör för Data-
inspektionen, bland annat, och Carl Gunnar Jansson som var Metropolitprojektets ledare.

Jag tänkte säga några ord om metoden, vittnesseminarier, och någonting om dagens
tema innan vi sätter igång. Vittnesseminarier är ju en ganska ny metod för att samla in
historiska källor från vår samtid eller från det nära förflutna som komplement till de tra-
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ditionella skriftliga källorna. Vi har i det här projektet, kan vi säga, lånat metoden, eller
inspirerats av, Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola där man har ganska
stor erfarenhet av vittnesseminarier. Man har genomfört ungefär tjugosex stycken sedan
starten 1998 och Samtidshistoriska institutet har i sin tur lånat in idén från sin systerinsti-
tution i Storbritannien, Centre for Contemporary British History, som har ett mycket
omfattande program med vittnesseminarier. Grundtanken med sådana här seminarier är
att man samlar in och för ihop centrala aktörer från en viss tid och att man låter dem
minnas och berätta om det som de själva en gång var delaktiga i, i en dialog med forskare,
med varandra och med en intresserad allmänhet. Samspelet mellan vittnena gör att semi-
nariet då i bästa fall blir en sorts kollektiv hågkomst eller minnesinsamling. Syftet med
seminarierna är alltså i grunden att visa på nya fält och frågor och att skapa nya eller al-
ternativa källor till händelser och historiska förlopp. Seminarierna genomför man som
öppna gruppintervjuer eller utfrågningar inför publik. De spelas in och skrivs ut och de
medverkande vittnena, ni i panelen alltså, får senare komma med kommentarer och göra
förtydliganden till era inlägg i den utskrivna texten. Sedan kan det också hända att texten
blir publicerad. Det vore ju roligt om den här kunde bli det, det har vi väl inte något defi-
nitivt svar på ännu. Vissa av de tidigare vittnesseminarierna i det här projektet har publi-
cerats.

Idén är egentligen mycket enkel. Man väljer ett tema eller en politisk händelse, bjuder
in de personer som var närvarande eller delaktiga när det hände och ber att de skall berät-
ta om sina erfarenheter, vad som har blivit kvar i deras minnen. Vi vill alltså dokumentera
de personliga minnena och erfarenheterna och det är det vi skall göra här idag. Syftet
med just det här seminariet är att belysa den roll som den pågående datoriseringen i
kombination med George Orwells bok 1984 och debatten kring den kom att spela för
medvetenheten om hoten mot den personliga integriteten vid mitten av 1980-talet. Sär-
skilt relevant blir det då att diskutera, förutom den allmänna 1984-stämningen, det så
kallade Metropolitprojektet som ju fick väldigt mycket medial uppmärksamhet vid den
här tiden. Frågor som vi är intresserade av: Vad var man egentligen rädda för rent kon-
kret?: Varför omgavs just datoriseringen med en sådan skräck och hur kom det sig att
just Metropolitprojektet blev så kritiserat?: Vilka intressen låg bakom debatten och vilka
var de viktigaste aktörerna?: Hur kan man se på drivkrafterna bakom debatten och så
vidare? Det här är en typ av frågor som vi förhoppningsvis kommer att komma in på
under det här seminariet och som projektet gärna vill ha era synpunkter på. Kajsa, som
har tagit fram en kunskapsöversikt om integritetsdebatten i Sverige vid den här tiden,
kommer att hjälpa till med frågor till panelen i den mån ni inte klarar av att fråga er själva.

Vi har alltså, för att få svar på frågorna, samlat in en som vi tycker mycket represen-
tativ och kvalificerad panel av personer som alla på olika sätt var delaktiga i den här de-
batten och skeendet under 1980-talet. Innan jag presenterar dem vill jag bara väldigt kort
också säga någonting om hur seminariet praktiskt kommer att gå till. Först får deltagarna
i panelen ett antal minuter på sig att presentera sig själva. Vi hoppas på en personlig
summering av era roller och era insatser under den här perioden som vi pratar om. Se-
dan, när vi har gått igenom deltagarna i panelen, så finns det en möjlighet för dem att
kommentera varandras inlägg om man har lust till det eller ta upp en dialog på något sätt
och förhoppningen är att det då skall bli korta spontana inlägg. Sedan kommer jag och
Kajsa in i den mån det behövs fylla på med frågor av olika slag som vi har tyckt var in-
tressanta och som vi gärna skulle vilja ha svar på. Vi gör en paus för kaffe någon gång
kring klockan femton och mot slutet av seminariet så finns det självklart möjlighet för
auditoriet att komma med frågor eller kommentera, eller gå i diskussion med vittnena, till
och med, om man vill det. Det är ju flera som sitter här i publiken, antar jag, som själva
var med i debatten när det begav sig och som säkert vill säga någonting under den avslu-
tande öppna frågestunden. Kanske skall jag bara för säkerhets skull också betona vad det
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här seminariet inte skall handla om, nämligen den dagsaktuella debatten om IT och integ-
ritet, om kontroll och övervakning och storebrorssamhälle och så vidare. Det frågekom-
plexet är viktigt i sin egen rätt, så viktigt att det alldeles säkert förtjänar sin egen mässa
men alltså inte här och idag. Till sist, allt som sägs här kommer att dokumenteras och ni
har redan fått skriva över rätten till era ansikten och era minnen till Tekniska Museet.
Hela seminariet skall spelas in på ljudband och video för säkerhets skull, som sedan
kommer att redigeras och dokumenteras i olika former.

Jag skall då kort presentera panelen. Till höger om mig från talarstolen sitter Birgitta
Frejhagen, på 80-talet ordförande i LO:s dataråd, bland annat, och ledamot av Datain-
spektionens styrelse, senare IT-entreprenör. Sedan har vi Birgitta Hambraeus, som var
riksdagsledamot från 1971 ända till 1998. Pionjär när det gäller kritik av det svenska
kärnkraftsprogrammet, EU-motståndare, fredsaktivist. Så vi kan väl säga systemkritiker,
om vi menar de stora tekniska systemen i samhället inklusive delar av det vi skall prata
om idag. Anders R Olsson, då som nu författare, journalist, debattör i demokrati- och
integritetsfrågor, ofta med IT- eller datoranknytning. Hans första bok som hette Spelrum.
Om data och makt i Sverige kom ut 1986. Dessutom är han född 1953 och tillhör alltså Met-
ropolitgenerationen. Peter Seipel, professor emeritus i rättsinformatik vid Stockholms
universitet, där han ända sedan slutet på 60-talet har varit engagerad i frågor kring, bland
annat, datorisering och integritet. Idag aktiv i ett projekt som heter ”Privacy in the Ma-
king”, om jag förstod det rätt. Till sist, men inte minst, Sten-Åke Stenberg, sociolog, på
1980-talet forskningsassistent och idag professor vid SOFI, Institutet för social forskning
vid Stockholms universitet. Även han är, som av en händelse, född just 1953. Då inleder
vi den första rundan och jag ber att få lämna ordet till Birgitta Frejhagen, varsågod.

Birgitta Frejhagen: Jag heter Birgitta Frejhagen och jag tänker dels göra en kort sum-
mering av vad jag har gjort och sedan prata lite om vilka IT-frågeställningarna som var
aktuella på LO under tidsperioden fram till 1985.

Eftersom jag är dyslektiker är det här med bokstäver och information faktiskt något
som har varit ganska problematiskt för mig under alla år. Jag gick, kanske just därför, på
matematisk linje på gymnasiet och jag studerade ADB och ekonomi för min fil kand.
Därefter började jag arbeta på IBM:s laboratorium där jag arbetade med att utveckla sy-
stemprogramvara och det var oerhört fascinerande jobb. Det var som att dyka ned i logi-
kens hav, det var helt underbart. Jag har aldrig varit så duktig, tror jag, som jag var då.
Men så småningom, och jag tror faktiskt att det inte är en efterkonstruktion, läste jag
Sagan om den stora datamaskinen, när vet jag inte exakt, men den fick mig i alla fall att be-
stämma mig för att jag skulle sluta på IBM:s labb. Det var relativt instängt eftersom vi
inte fick ha kontakt med kunder, och jag ville se vad den här fantastiska tekniken kunde
innebära.

Jag slutade på IBM men kom sedan ändå att jobba mycket med datatekniken, utifrån
ett användarperspektiv. Jag var med och gjorde de första TV-programmen i Sverige om
datorer ”Datorer på våra villkor”. Som jag minns det var det sex TV-program och ett
antal radioprogram och häften. I det sammanhanget så fick jag sedan kontakt med fors-
kare på KTH, som jobbade med användarstyrd systemutveckling och utveckling av tek-
nik, och via dem senare också kontakt med LO.

Jag anställdes 1976 på LO trots att jag var akademiker, kvinna, lång, och dyslektiker –
en mycket konstig filur. Trots att jag var anställd som tjänsteman, och inte ombudsman,
så blev jag sedan också ordförande för LO:s policyorgan för datapolitiken. LO:s Dataut-
skott var ett LO-organ bestående av sju förbundsrepresentanter, som jag minns det. An-
ställningen på LO är mitt längsta jobb, jag tror jag var där i elva år och slutade alltså -87.

Därefter återgick jag till professionen och var datachef på Folksam ett par år, och
därefter vice vd på Folksam med 4000 underlydande, och efter det så startade jag ett eget
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företag, som heter InfoKomp som utvecklades till en skolkedja som drev gymnasiefrisko-
lor och komvux. Jag sålde företaget till bokförlaget Natur & Kultur för ett år sedan. Nu
har jag startat ett nytt företag, men jag jobbar fortfarande också med IT ur ett användar-
perspektiv bland annat som styrelseledamot i KK-Stiftelsen och i KTHs skola för Data-
vetenskap och Kommunikation, i Vinnovas företagargrupp mm. Det var en kort historik!
Får jag säga något om frågeställningar också?

Lars Ilshammar: Absolut!

Birgitta Frejhagen: Om man börjar -76, varför anställde LO en dataombudsman? Jo,
det gjordes en internutredning inför LO-kongressen -76 och i den stod det om plane-
ringssystem som skulle ta makten från arbetare när man just trodde att medbestämman-
delagen skulle ge makt. Så att det som var i fokus för LOs intresse i det här läget var frå-
gorna om övervakning, kontroll och integritet, storebror. Och dessa frågor fortsatte att
vara i fokus under ganska många år. Det var alltså direkta planeringssystem med person-
nummer, men det var också indirekta system som följde enskilda arbetare. Jag var på
besök uppe i LKAB, där det fanns ett system som kallades för styrd lastning. Det hand-
lade om att man registrerade lastarna, alltså stora maskiner, och mätte tider och annat för
att följa hur de nyttjades och underhölls. Men varje maskin var kopplad till en person och
det innebar att alla visste exakt vilken maskin som hörde samman med vilken gruvarbeta-
re, så det var ju ett övervakningssystem som följde och granskade varje arbetare. Och
gruvarbetarna upplevde att man så att säga återfick sitt gamla ackordsystem som man
hade strejkat mot bara ett par år tidigare. Det var känsligt och oerhört inflammerat och
kändes djupt. Även om det inte var så många som deltog så fanns det en väldigt gedigen
debatt om detta system.

Om man sedan går framåt från -76 till det som vi kommer att prata mest om nu
idag, så fick vi 1981–1982 en lågkonjunktur i Sverige och arbetslöshet. Idag uppfattar vi
den kanske som liten, men då uppfattades den som oerhört omfattande. Den var chocke-
rande djup. De som avslutade sina studier under de här åren fick inga jobb och alla var
oroliga för sina jobb. Under den här perioden ägnade jag all tid och all kraft åt att hävda
LO:s traditionella linje – att vi skall säga ja till tekniken, men samtidigt också kräva en
arbetsmarknadspolitik, en omställningspolitik som fungerar. Och vi var ganska ensamma
i Norden och ännu mer i Europa om att hävda den linjen under de där åren, alltså att vi
skulle säga ja till tekniken och kräva investeringar på de egna arbetsplatserna. För mig
känns det fortfarande när jag tänker på alla de där debatterna och det var egentligen allde-
les oerhört att vi orkade hävda denna linje ute på de enskilda arbetsplatserna när man såg
att kompisarna förlorade jobben. I Danmark så krävde man från LO:s sida sextimmars-
dag under den där perioden för att fördela lönerna för de få jobb som skulle bli kvar när
datorerna tog jobben. Dessa krav ställde vi oss inte bakom på svenska LO, men det var
så man tänkte, att datorerna skulle ta jobben.

Men när lågkonjunkturen väl släppte, 1983–1984, då blev frågan att vad skall vi
då använda tekniken till aktuell. Om vi nu skall ha de här investeringarna som vi har tjatat
om i flera år, vad skall de göra? Och då blev det en väldigt, tycker jag, konstruktiv diskus-
sion om hur vi egentligen ville att datorerna skulle användas på arbetsplatsen. Och då
kom vi tillsammans med, bland andra, Christer Marking som sitter där, på att vi skulle
formulera ett antal visioner. Vi fick pengar av STU för att göra det här, för att kunna
påverka den tekniska utvecklingen. En av de visionerna var att vi skulle ha tudelade pla-
neringssystem, alltså lokala system som den egna gruppen ägde. Man skulle få ner förut-
sättningarna för olika jobb från ett mer centralt planeringssystem och sedan skulle man
kunna, och våga, stoppa in alla tänkbara tidsuppgifter, kostnadsuppgifter och individupp-
gifter. MEN dessa uppgifter skulle aldrig lämna gruppens egna system, utan man skulle
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alltid först aggregera och sammanfatta dem för att sedan kunna och våga skicka upp dem
till de centrala företagssystemen – då skulle integriteten inte vara hotad. Det skulle finnas
en absolut gräns mellan gruppens och det mer centrala systemet. Jag kan lugnt säga att
det var den kritiska punkten. Skulle man tro på att den gränsen skulle finnas och respek-
teras i alla lägen? Kunde man lita på säkerheten? Äger vi de här uppgifterna för alltid,
alltid, alltid eller kommer ändå, så att säga, arbetsgivaren hämta in dem i vissa lägen på
något sätt?

I den här diskussionen kom Metropolitdiskussionen in, men vi hade alltså bearbetat
de här integritetsdebattsfrågorna oerhört mycket innan dess och -86 tog LO:s kongress
ett program som hette ”Arbetare skall erövra den nya tekniken”. Det bottnade i att man
då trodde sig kunna hantera de här integritetsdiskussionerna och att man på så vis skulle
få investeringar och, ja, allt det här…

Lars Ilshammar: Tack så länge Birgitta. Då går ordet till Birgitta Hambraeus.

Birgitta Hambraeus: Tack för det. Jag heter alltså Birgitta Hambraeus och jag var i
riksdagen för centerpartiet mellan 1971 och 1998. Jag är fil kand med socialpsykologi
som huvudämne. I början av 80-talet besökte jag ett antal företag därför jag hade blivit
intresserad av datoriseringen. Jag hade hört att Försäkringskassans personal var bekym-
rade därför att de mallar de fick gå efter, de system de var tvungna att anpassa sig till i sin
kontakt med kunderna gjorde att en massa nyanser och en massa tyst kunskap gick förlo-
rad. Och jag tänkte att jag måste sätta mig in i det här. Så jag var på Postgirot, jag var på
SAAB Scania, och såg sådan där CAD/CAM, det kanske inte hänger ihop med det här så
mycket, men sedan också då Försäkringskassan.

När jag kom tillbaka till riksdagen efter sommaruppehållet, det var under sommarup-
pehållet som jag praoade på sådana här olika företag, så vände jag mig till Förvaltnings-
kontoret som brukar ordna kurser för riksdagsledamöter och också för personal förstås
och sade att vi riksdagsledamöter måste sätta oss in i datorerna så att vi verkligen kan
bedöma de sociala effekterna. Varvid Förvaltningskontoret sade ”ja, ja, ja, vi jobbar”.
Och så visade det sig att vad de jobbade med var att datorisera oss. Så att istället för att
sitta i studiecirklar och lära oss det här och fundera stillsamt så var vi plötsligt innehavare
av datorer. Och vi fick gå på en kurs på nio timmar, någonting som kallades för All-in-
One. Det var ett skräddarsytt, oerhört förföriskt program därför att det precis bara mötte
riksdagsledamöternas behov. Inga konstiga symboler som vi behövde lära oss utan precis
bara det. Det här var ju tidernas mest fantastiska instrument, som skrivmaskin, som möj-
lighet att kommunicera med alla andra kollegor i huset. Och jag blev såld direkt, all min
eventuella kritik bara försvann, den var inte intressant längre. Jag kastade ut min skrivma-
skin mycket snabbt och har använt datorn sedan dess.

Ofta brukar man säga att när en ny teknik kommer då är människor först miss-
tänksamma. Ta tågen till exempel, man var rädda för att det skulle gå för fort och att
människan inte skulle klara av sådana saker men sedan vänjer man sig och då är allting
bra. Delvis kan man ju säga att detta inträffade för mig också. Men, och nu vet jag att vi
inte får prata om det nu, men jag tror att nu så bör nog så småningom vi fundera över
integriteten och inte minst därför att vi nu är medlemmar i EU. Jag inser att det här får ni
klippa sedan men jag tycker det är så viktigt. Igår var jag på en konferens där jag fick lära
mig att, och det visste jag väl innan i och för sig, att nu är det inte längre riksdagen som
beslutar om lagarna i Sverige, det är faktiskt inte det. Utan vi är med och påverkar, men
de som påverkar det är tjänstemän, det är jurister och det är diplomater. Ministrarna har
väldigt litet inflytande. Man kan helt enkelt säga att det inte längre går att utkräva ansvar.
Det är ju det som är demokratins grund, man måste kunna utkräva ansvar av dem som
beslutar över sådant som man måste lyda. Men så är det inte längre och jag tycker att det
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är i det sammanhanget, när man nu ser vad som införs, terroristlagar, buggning av rum.
OK ni får klippa, men det här är integritetskränkande som jag ser det. Och det kommer
nu. Och jag har väldigt svårt att tro att vi skulle kunna stoppa det.

Jag vill gärna säga att jag själv är teknikfantast, det tror inte folk, för jag bromsar en
del teknik. Men jag anser att den tekniska utvecklingen inte är något automatiskt som
bara sker. Den styrs alltid av intressen. Och människors intressen, intressen av att alla
människor skall ha det bra på jorden, miljön, de intressena är ganska svaga gentemot
storföretagen och så vidare. Därför behövs det verkligen en kritisk debatt. Metropolit-
projektet hade jag absolut inga invändningar mot, det var mina studier i socialpsykologi,
och jag förstod att det var verkligen inget hot mot någon integritet. Jag var inne på de här
sårbara samhällena som vi får och jag tror att ur säkerhetssynpunkt så bör man se till att
vi inte blir helt beroende av datorerna som är så lätta att bara sabotera. Ja, jag kan egent-
ligen sluta där. Jag själv, som sagt, sitter nu uppe i Dalaskogen, uppkopplad med resten
av världen genom min dator och tycker att det är ett fantastiskt system. Det är ungefär
som att prata med alla människor på jorden. Och jag är inte det minsta rädd för den
funktionen men jag är rädd för den övervakning som i fientliga händer kan så att säga,
störa vår integritet.

Lars Ilshammar: Tack så mycket, Birgitta Hambraeus, då går ordet till Anders R. Ols-
son.

Anders R. Olsson: Som Lars påpekade är jag alltså född 1953. I början på 70-talet när
jag gick de sista åren i gymnasiet så fixade min storasyster, som då jobbade på IBM här
ute i Frihamnen, sommarjobb åt mig. Jag satt i tre somrar och pulade med helt ointres-
santa administrativa saker där. Och den viktigaste effekten av det var kanske att jag sedan
dess aldrig har haft någon egentligen respekt för datorer, till skillnad från väldigt många
andra fram till och med min generation, tror jag. Jag har aldrig varit särskilt intresserad av
tekniken i och för sig men jag har alltid trott på min egen förmåga att kunna fråga män-
nen i vita rockar om vad det är som händer och varför det händer, tills jag förstår det. Så
himla svårt brukar det inte vara.

1978–1979 gick jag på journalisthögskolan i Stockholm och blev journalist och skrev
ett examensarbete om vad som händer med handlingsoffentligheten när myndigheter
börjar lagra allmänna handlingar i datorer istället för på papper. Det visade sig var en
jättespännande fråga som ytterst få hade tänkt på. Och snart upptäckte jag att det fanns
en massa andra frågor kring detta med datorteknikens samhällsförändrade effekter, att
den möjliggjorde för människor utan formell makt att förändra samhället på olika sätt.
1982 började jag på TT och jobbade där i fyra år på någonting som hette Verkredaktio-
nen, en särskild redaktion som sysslade enbart med att bevaka Regeringskansliet och ett
antal statliga verk. Förutom att springa på ett par av departementen, justitie- och arbets-
marknad, och titta på all post varje dag brukade jag rätt ofta på eget initiativ titta upp på
Datainspektionen för att kolla vad som fanns där. Och eftersom Jan Freese var en genial
PR-inriktad generaldirektör så kom ju nästan varenda journalistvoluntär som stack in
näsan därifrån med en liten dataskandal att skriva om. Jag sprang där mest och kunde
nog faktiskt mest av journalisterna också, så jag vill påstå ändå att jag skrev med rätt god
urskiljning. Jag tror inte att jag har så mycket att skämmas för även om det på den tiden
generellt sett skrevs rätt mycket dumheter och överdrivna, konstiga artiklar om integri-
tetshot.

1986 slutade jag på TT precis i samma veva som Metropolitskandalen exploderade i
medierna och har sedan dess sysslat med de här frågorna på flera olika sätt och med flera
olika vinklar. Från och med slutet av 80-talet, särskilt ofta kanske, just med frågan om
inte de integritetsskyddsbestämmelser och lagar som vi uppställer också på ett orimligt
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sätt hämmar yttrande- och informationsfriheten. Jag skrev, som Lars berättade, 1983 en
bok. För att få ihop den tog jag tjänstledigt några månader från TT. Boken hette Spelrum.
Om data och makt i Sverige. Det fascinerade mig att det hände så mycket bakom kulisserna.
Det fanns i massmedierna en ofta väldigt upphetsad ideologisk nivå på den här diskus-
sionen och så fanns det en händelseutveckling där under, en teknisk utveckling och en
praktisk förändring av, framförallt, statsförvaltningen som ingen tycktes se eller egentli-
gen diskutera. Det jag försökte skildra i den där boken var hur människor som formellt
sett inte alls skulle ha särskilt mycket att säga till om blev de som bestämde om datorise-
ringens former. De fick ett enormt inflytande.

Det finns ganska många exempel på det där, Riksskatteverket som fenomen kanske
är ett av de bästa. Det var från början en väldigt liten myndighet, skatteadministrationen
var utspridd på tjugofyra–tjugofem olika länsorganisationer. Men på bara några år hade
tekniskt inriktade ämbetsmän och karriärister i Riksskatteverket i praktiken lagt under sig
hela kontrollen över hela skatteväsendet genom att sätta sig på ett centralt datasystem i
Stockholm. Det här var det väldigt många som inte förstod, för det berättades aldrig att
makten skulle flyttas. Man diskuterade helt andra saker. Det som såhär i efterhand är
särskilt svårt att förstå och förklara, är det samhällsklimat eller det stämningsläge som
rådde och i vilket man talade till folk som journalist. Jag antar att det bottnade i en slags
rädsla för en ny teknologi, eller högteknologi, som man inte förstod sig på. Och skall
man försöka dra några paralleller med dagens situation, eller med senare motsvarande
stämningslägen så är det väl möjligen skräcken för kärnkraften i slutet på 70-talet i början
på 80-talet eller skräcken för genmanipulation och sådant idag. Med worst case scenarios
hotas det hela tiden med de förfärligaste effekter av en utveckling som inte kontrolleras
tillräckligt.

Det lite spännande och speciella med just storebrorsdiskussionen i början på 70-talet
och fram till och med Metropolit, där den ju i princip dog ut, är att den exploderade långt
tidigare. Alan Westin, en amerikansk jurist, skrev 1967 en bok som hette Privacy and Free-
dom. Den fick ett oerhört starkt genomslag i USA och handlade just om att makthavarna
nu skaffar sig datorer med vars hjälp de kan bygga upp enorm kunskap om befolkningen
och därmed kontrollera den. Det här smittade så småningom av sig till Sverige och lustigt
nog kom kritiken både från höger och vänster – men med helt olika förtecken. Det fanns
en borgerlig kritik av den här utvecklingen som hade en underton av att det blir totalitärt,
det kan bli kommunistiskt, alltså underförstått att ”tänk om Stalin hade haft en dator –
tänk vad mycket hemskare han hade varit”. Och från vänster fanns det en högljudd kritik
med marxistiska utgångspunkter där man menade att statsapparaten i huvudsak är elitens
eller storfinansens redskap för att disciplinera folket, hålla ordning på folket. I det per-
spektivet blev ju en datoriserad allvetande statsmakt också farlig. Det var en kritik som
kom från två håll och i mitten stod socialdemokraterna och försökte väl hävda att detta
bara var lömska attacker på vårt välfärdssamhälle. Jag stod och bläddrade i mina böcker i
bokhyllan och tog med några stycken bara för att illustrera hur det lät då. Jag vet inte om
vi kan återkomma till det kanske, för det var viss skillnad onekligen på vilka idéer som
kom från den borgerliga sidan jämfört med vänstersidan.

Lars Ilshammar: :Tack Anders, Peter Seipel, varsågod.

Peter Seipel: Ja, jag vill som ni har gjort före mig ge någon slags liten bakgrund till hur
jag kände mig år 1984. Jag har jobbat med juridik och informationsteknik sedan mitten
på 60-talet ungefär. Jag blev intresserad av de här frågorna för att jag upplevde, om än
vagt formulerat, att det fanns väldigt mycket juridik i informationstekniken. Det blev jag
fascinerad av genom inte minst den bild som gavs i en bok av en tjeckisk professor som
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hette Viktor Knapp och boken handlade om kybernetiska metoder i rättsordningen, ty-
piskt för den tiden. Så det var det som triggade det hela för min del.

Så småningom, 1968, grundade jag en forskningsavdelning på juridiska institutionen
vid Stockholms universitet, för att ägna mig åt de här frågorna på heltid, kan man säga,
som forskare. Och den forskningsavdelningen finns fortfarande kvar, den heter idag In-
stitutet för rättsinformatik och tillhör de, så att säga, respekterade spelarna på den här
speciella forskningsarenan. Bland de juridiska problemen som virvlade upp när man bör-
jade intressera sig för området så fanns naturligtvis integritetsskyddet. Jag skrev relativt
tidigt om det i en liten uppsats i Svensk Sparbankstidskrift, av anledningar som jag har
glömt bort, men som handlade om det här. Men det riktigt intressanta var ett bidrag till
tidningen Vi, 1971, som hette ”Magnus Larssons memoarer” och som var ett försök att
blicka in i framtiden. Där sitter en pensionär, 62 år gammal, alltså väsentligt yngre än jag
själv är idag, i sin pensionärsby och skall genomföra något som kallas ’memoarerna’ där
varje medborgare intervjuas av samhället om sina livserfarenheter och bidrar till dessa.
Den kan ni läsa, fast jag vet inte var man kan hitta den idag.

Men det här var alltså ett tidigt väckt intresse som har löpt igenom hela min forskar-
gärning, för att uttrycka det lite väl storvulet. För närvarande så jobbar jag då i ännu ett
sådant här forskningsprojekt. Jag är alltså forskare och jobbar inom ett tvärvetenskapligt
område. 1984, detta ödesdigra år som vi fokuserar på idag, så hade jag hunnit bli profes-
sor ett par år tidigare i ämnet rättsinformatik som växte fram ur de här intressena. Rätts-
informatik kan man väldigt kort beskriva som det rättsvetenskapliga studiet av informa-
tion och informationsbehandling med särskild betoning av informationsteknik. 1984 så
befann jag mig i zonen mellan två tunga uppdrag på området. Det som låg tidigare i tiden
det var ett arbete som expert hos OECD nere i Paris, Organisation for Economic Coo-
peration and Development, och det handlade om att medverka i utarbetandet av riktlinjer
för persondataskydd vid internationell datatrafik. Och det var ju ett oerhört intressant
jobb på det sättet att det här begreppet privacy då blev behandlat och presenterat i, jag
minns inte hur många nationers perspektiv.

Jag minns sådana incidenter som när den japanska delegationen mangrant kontaktade
mig för de vill ha några idéer om vad det här egentligen handlar om. Är det handelshin-
der, är det någonting annat som försiggår här? Och det var många upplevelser av det
slaget. Det här resulterade så småningom i Guidelines on the Protection of Privacy in Transborder
Flows of Personal Data som antogs 1980 och därmed faktiskt var det första internationella
dokumentet, instrumentet, av det här slaget. Sedan kom det allt tätare sådana här riktlin-
jer och överenskommelser och konventioner från olika håll. Men det här vill jag då hävda
var en väldigt bra erfarenhet att ha med sig också in i de svenska diskussionerna, inte
minst det levande minnet av hur olika man hade uppfattat problematiken på olika håll.
Och samtidigt då att det gick att hitta vissa basala principer för att hantera problemen
och leva med dem. Så det var en god erfarenhet.

Det uppdrag som följde efter 1984-skedet det var expertuppdraget åt Data- och of-
fentlighetskommittén som tillsattes just -84 och det uppdraget handlade om att analysera
inverkan på offentlighetsprincipen som den är utformad i andra kapitlet, Tryckfrihetsför-
ordningen, av den nya tekniken. Detta hade jag skrivit om tidigare i olika sammanhang
men det här var ett rejält grepp om hela problematiken. Det blev så småningom en rätt så
omfattande rapport som publicerades 1988, dels separat och dels som en del av SOU:n
Integritetsskyddet i informationssamhället. Och det här var ju också bra upplevelser för att
kunna delta i olika diskussioner därför att det var en väldigt viktig konflikt som man mås-
te uppmärksamma mellan insynsintressen och integritetsskyddsintressen och det fick jag
många möjligheter att fundera på i den här rapporten. Ett av de många teman som den
tog upp var skillnaden mellan ärendeinsyn, verksamhetsinsyn och kunskapsinsyn hos
myndigheterna för att beskriva olika grader av öppenhet och även då deras betydelse och
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känslighet från integritetsskyddssynpunkt. Ärendeinsyn är den snäva formen av insyn,
allra snävast är den när det bara är parterna i ett ärende som kan få del av dokumentatio-
nen kring ärendet. Och kunskapsinsynen det är den allra mest vidsträckta varianten, där
kan man be om vadsomhelst som myndigheterna besitter och kan leverera och tillhanda-
hålla.

Ja, just under 1984, man får titta tillbaka i sina gamla anteckningar och minnen sådär,
då höll jag på med en straffrättslig studie av integritetsskyddet som ett litet mellanarbete
och jobbade åt internationella försäkringsbolag och där placerades ju då integritetspro-
blematiken in i ett annat och större sammanhang. Det blev ett av många tänkbara data-
brott som skulle analyseras. Det var väl ännu en upplevelse av att bland annat från juri-
disk synpunkt så är integritetsskyddet en väldigt rik problematik med många fasetter.
Skall man forska kring det så kräver det ofta kunskaper på tvären över olika områden. Vi
får ju inte tala om nuläge och framtiden men jag vill bara snabbt nämna att i mitt nuva-
rande forskningsprojektet PRIMA (Privacy in the Making) så handlar det mycket om
tvärvetenskap och där jobbar jag tillsammans med sociologer, kognitionsforskare och
tekniker och så vidare. Och den insikten hade nog inställt sig redan 1984.

När jag fick den vänliga inbjudan att vara med här idag så var jag lite frustrerad över
det här med 1984, måste jag säga, för att, fan, det hände ju inte så speciellt mycket just då.
Jag upplever andra perioder som mera turbulenta och intressanta i den svenska utveck-
lingen. Jag skall inte trycka för hårt på den synpunkten av artighetsskäl, bland annat. Men
de här turbulenta skedena skulle jag vilja placera både lite längre tillbaka i tiden och kan-
ske också lite senare, så att säga, när frågor har väckt allmän debatt och tillspetsats på ett
sätt jag inte kan minnas att just 1984 gav några exempel på. Metropolit var ju lite senare,
det var -86, tror jag, som bomben sprängdes i Dagens Nyheter. Därmed så slutar jag och
begär att få återkomma i den allmänna diskussionen, tack.

Lars Ilshammar: Tack så mycket, Peter, också för att du påminde oss om att det här
funnits andra tidpunkter och perioder när de här frågorna har varit intressanta, då Sten-
Åke Stenberg, varsågod.

Sten-Åke Stenberg: Jag är idag professor på Institutet för Social Forskning och var även
1986 anställd på Institutet för Social Forskning men på den tiden som forskningsassi-
stent. Jag hade då kommit från Socialhögskolan och där hade jag utbildat mig till socio-
nom. Men jag var mer kunskapstörstande och gick tillbaka till universitetet och fick an-
ställning på SOFI. Där var jag intresserad av sociala frågor och då brukar man ofta för-
söka svara på dem med hjälp av att man har material med många människor i. Vi är på
jakt efter små standardfel, säkra slutsatser och stora grupper. Innan Metropolitdebatten
bröt ut så var det i alla fall där jag var inget större problem med det. Jag blir påmind om
att det där projektet fanns, det var inte så omtalat på universitetet, i alla fall inte på min
nivå på den tiden. Men jag fick veta om det och drog då slutsatsen att det måste vara det
projektet som mamma då och då hade talat om och var stolt över att vi var med i. ”Vi är
med i ett mycket viktigt projekt och det är professorerna på Stockholms universitet som
undersöker oss”. Så det var liksom en annan infallsvinkel jag hade än den som sedan bröt
ut -86. Själva debatten byggde väldigt mycket på att det var observationerna, de här män-
niskorna som ingick i projektet, som var kränkta och som fick utrymme i massmedia.
Och jag försökte vid de tillfällen jag medverkade i massmedia vara lite moteld genom att
vara en observation som inte var kränkt. Det var den rollen jag försökte spela i det där
sammanhanget. Och när jag tittade tillbaka på tidningsartiklarna från den där tiden så…
Man kan kanske börja såhär: när jag var på Socialbyrån så skulle jag få femtio kronor i
reseersättning, det kom femhundra kronor i reseersättning därför att på den där linjen på
blanketten hade liksom texten förskjutits lite så jag ringde in och sade att ”nej, alltså, det
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här är fel, jag har fått för mycket pengar i reseersättning”. Och då fick jag en lång suck
från lönekontoret där i staden och så sade de ”ja, det är de där datorerna, vi kan väl
strunta i det”. ”Ja, ok, då” sade jag, ”nu har jag i alla fall ringt och sagt det”. Och det var
den inställningen som fanns och den bilden man får när man läser i tidningsartiklarna
från den här tiden. Datorn var ett subjekt, det var datorn som hade makt över oss och
det var datorn som fick tillgång till mina uppgifter. Det fick den ju i någon mening för-
stås men det var ju naturligtvis en människa som kunde titta på det där. Och det var ju
det som var det reella problemet egentligen.
Och efteråt nu då, mot bakgrund av den utveckling vi befinner oss i nu, där jag tycker att
vi har allvarliga integritetsproblem. Att svenska medborgare kan förlora sina rättigheter
därför att det finns register över hela jordklotet som indikerar att de förmodligen är ter-
rorister på lite lösa grunder, det är ju naturligtvis ett allvarligt integritetsproblem. Och att
vår e-posttrafik skall övervakas på högre nivå. Det kanske är så att orsaken till att vi haft
en sådan liten diskussion i någon mening om det här efteråt kanske är därför att vi hade
en så stor diskussion om Metropolit. Dessutom var den en aning missriktad med tanke
på hur utvecklingen blev sedan. Det var nästan som när Ludditerna i början av 1800-talet
slog sönder textilmaskinerna för att de trodde att det var de som tog arbetet ifrån dem.
Här slog man sönder Metropolitprojektet, som jag tyckte, på väldigt dåliga grunder. Man
skulle egentligen ha riktat perspektivet lite högre. Jag har själv faktiskt forskat på materia-
let, det avidentifierade materialet. Och så har jag ju naturligtvis träffat Carl Gunnar Jans-
son som ledde projektet under årens lopp. För honom var det också en personlig tragedi.
Han var efter det här kuvad ända till sin död i augusti i år. Det var ju en annan faktor i
den här debatten, alltså massmedias logik när det här drevet går igång och han blev utpe-
kad. Han var inte massmedietränad, kan man väl säga, för att göra det enkelt för sig. Och
så var det också en ganska stor katastrof för empirisk social forskning men som jag tror
nu ändå har hämtat sig sedan den tiden.

Lars Ilshammar: Tack, då har vi klarat av den här första inledande presentations- och
positioneringsomgången. Och då undrar jag, är det någon, eller någon av er, som spon-
tant vill säga någonting eller kommentera det som har förtäljts här i början, Birgitta har
viftat redan.

Birgitta Hambraeus: Det slog mig när jag lyssnade på er om diskussionen om integrite-
ten möjligtvis var ett storstadsfenomen och ett intellektuella tidningars-fenomen? Alltså
jag kan försäkra er om att i Dalarna var det ingen människa som var rädd för någon in-
tegritetskränkning på 80-talet. Det vore intressant att höra, inte minst Anders, hur mycket
du tror att det här är ungefär som Dagens Nyheters kultursida, den vänder sig till ett litet
fåtal och att där blev det då väldigt hetsigt men det var inget större genomslag i Sverige?

Lars Ilshammar: Vill du svara på det Anders?

Anders R. Olsson: Ja, det är nog en mer komplex fråga än det kan låta som. Jag tror att
det beror på både vilken tidpunkt i historien vi talar om och vilka dataskandaler vi talar
om. Kvällstidningar med flera sålde utomordentligt mycket tidningar på sådana här nyhe-
ter. Så att i den meningen kan man väl säga att det fanns ett brett intresse, jag vet inte om
det var ett utpräglat storstadsintresse därmed. Framförallt Expressen var ju den kvällstid-
ning som ledde det här och som hade en direktlinje till Jan Freese, kan man väl säga. De
var oerhört ekonomiskt och upplagemässigt framgångsrika med den här sortens journalis-
tik. Jag kan inte bedöma om man kan skilja landsändarna från varandra, men uppenbarli-
gen så fanns det någon slags klangbotten för den här sortens journalistik i folkdjupet. Det
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tror jag nog ändå man kan säga. När det gäller olika typer av skandaler, om man börjar
någonstans i början av 70-talet och går fram till Metropolit och därefter så sker det ju en
förskjutning i vad det var som egentligen ansågs upprörande. Det är en ganska påtaglig
skillnad mellan den stora dataskandal som föregick Metropolit, nämligen Fobaltaffären.
Statistiska Centralbyrån ville undvika att till stora kostnader och mycket bråk och trätande
med allmänheten skicka ut blanketter och tvinga folk att fylla i dem varje gång det var
folk- och bostadsräkning. Statistiska Centralbyrån visste att nästan alla uppgifter redan
fanns i existerande myndighetsregister och föreslog att man skulle kunna samköra dem.
Alla skulle tjäna på det, hävdade SCB. Förslaget väckte en enorm upphetsning, åtminsto-
ne i medierna, och det blev helt enkelt omöjligt att genomföra.

Idag är upphetsningen tämligen obegriplig och det dröjde inte mer än något decenni-
um så gjorde Statistiska Centralbyrån med flera i stort sett det där fast man beskrev pro-
ceduren lite annorlunda. Jag tycker det är rätt stor skillnad på Fobalt-affären och Metro-
politskandalen. Jag har fortfarande problem med Metropolitaffären. Det finns något tvi-
velaktigt i detta smygregistrerande av mig och femtontusen andra. Jag kände det redan
1965 när jag gick i femte klass och det här började. Vår magister delade ut en blankett
som vi förväntades fylla i utan någon som helst förklaring. Till att börja med var det väl
ganska harmlösa saker, men så småningom så kom man in på uppgifter om vem man
skulle bjuda om man hade kalas och vem man tyckte om och inte tyckte om. Jag kände
instinktivt att det var min ensak. Varför skall jag berätta det här för någon som jag inte
får reda på vem det är eller vad de skall göra med uppgifterna? Min första offentliga pro-
testgärning var förmodligen att skriva Kalle Anka och Musse Pigg på frågorna om vem
jag skulle bjuda på kalas.

Hemlighetsmakeriet och ljugandet som tvingades fram kring det här projektet blev
problematiskt. Jag minns när jag gjorde mönstring. Då mäts man och kollas på alla möjli-
ga sätt och får veta att ”berätta vadsomhelst för det är så hemligt det här, det kommer
inte att gå till någon annan”. Det slutar med att en psykolog ställer en massa frågor till en
om ifall man har haft sex med någon tjej ännu och tittar en i ögonen och säger att det här
kommer inte att spridas vidare. ”Du kan säga precis allting till mig”. Och så stannar inte
uppgifterna där i alla fall. Det har ljugits otroligt mycket för svenska folket om sekretess
och tystnadsplikt. Man talar inte om att det här kommer att ta vägen vidare in i forsk-
ningsregister och där kommer det att sitta, inte bara en forskare, utan sammanlagt säkert
hundra olika personer som i olika sammanhang, av olika skäl, ofta goda skäl, får tillgång
till det här registret. Det finns en ohederlighet i det. Jag tycker dessutom att det finns
flera problem med Metropolitforskningsverksamhet. Dels själva behaviorismen, alltså
den grundläggande inställningen till hur man skall undersöka människor och samhälle,
den är problematisk. Dels finns det betydande problem med datakvaliteten i sådana här
register, en aspekt som jag aldrig såg diskuterad. Bara för att ta mönstringen som exempel
så tror jag inte att jag lämnade en enda sanningsenlig uppgift, eller sanningsenligt demon-
strerade någon förmåga till någonting i de här testerna. Men likväl låg ju det till grund då
för bilden av mig i det här registret. Det är ytterligare en svaghet.

Lars Ilshammar: Peter?

Peter Seipel: Det är ännu en aspekt på det här. I det tidiga skedet så var det naturligtvis
så att det fanns en krets av specialister på den här problematiken, inte minst då inom
juridiken. Och man träffade ofta den här kretsen på internationella konferenser och i
arbetet i internationella organisationer och vissa av dem var väldigt inflytelserika och
hade skrivit och uttalat sig och deltagit i debatter och så. Men det blev naturligtvis för
den här väldigt inflytelserika och synliga kretsen lite av ett egenintresse, om man skall
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hårdra det, att utveckla denna problematik, att se till att den kom upp på dagordningen
hos OECD och Europarådet, att det kom fram internationella dokument och att man
kunde debattera och skriva och resa och sådär. Så i den meningen så var det, så att säga,
ett specialisternas tema som utvecklades. Men det hade naturligtvis aldrig gått att göra det
här i ett vakuum utan du fick då fotfästen och stödjepunkter i, bland annat, medias sätt
att reagera. I Sverige var det ju väldigt tydligt när det hela startade, 1970, Folk- och bo-
stadsräkningen och det triggade då tilläggsdirektiv till en redan arbetande utredning som
ökade takten och tog fram den svenska datalagen. Så det var en liten kommentar, tack.

Lars Ilshammar: Det du nu skisserar är något sorts integritetspolitiskt komplex som
växer fram.

Peter Seipel: Om man skall hårdra det.

Lars Ilshammar: Birgitta Frejhagen och därefter Sten-Åke.

Birgitta Frejhagen: Ja, jag funderar på frågan om detta med Metropolit och Expressen,
och om hur frågeställningarna nådde ut. Jag satt i Datainspektionens styrelse från -76,
tror jag, till -87, och Metropolit var naturligtvis i särklass den enskilda fråga som mest
effektivt nådde ut i debatten. Det är det minsta man kan säga. Och på den tiden var det
ju, trots allt, färre TV-program och tidningar. Man gjorde samma sak, diskuterade samma
sak överallt och i fallet Metropolit så diskuterade man det dessutom väldigt länge. Alltså,
det var inte så att man diskuterade under någon vecka eller tre dagar, utan det diskutera-
des under, som jag minns det, ett halvår, ett år. Ett halvår med stor intensitet, och grytan
hölls sedan kokande med nya varianter och med nya inlägg. Jag har varit med om ett an-
tal skandaler, om man får säga så, och jag upplever att Metropolit var den absolut värsta.

Lars Ilshammar: Då måste jag bara sticka in en fråga. Vem eller vilka var det som höll
den här grytan kokande?

Birgitta Frejhagen: Ja, det vet inte jag, men det var Expressen som var ledande i debat-
ten. De hördes mest, men det fanns ju också en resonansbotten, och det var det jag ville
komma till, att det fanns någonting att slå an till som jag tror var väldigt viktigt, och det
var att ”information är makt”. Vi vet mycket väl, var och en, att information kan miss-
brukas och att information, kan användas mot oss och att information kan förvrängas.
Alltså, allt som handlar om information är väldigt väsentligt, både för att vi skall klara
våra liv, men också för att risken av vi blir utsatta för andras manipulerande med oss. Det
var en oerhört omfattande debatt om data under den här perioden, det vill säga 70–80-tal.

Den studiecirkel som jag var med och gjorde på den tiden, från LO:s datautskott,
som jag tror hette ”Datorerna och jobben”, det var den cirkel som slog alla volymrekord
som Brevskolan hade varit med om. Det var alltså ett enormt intresse, trots att det fak-
tiskt fanns ganska få datorer i användning vid den här tidpunkten. Det var få som arbeta-
de vid terminaler, det var få som egentligen visste något utifrån egen erfarenhet. Men att
arbetsgivaren kunde missbruka information, det visste man, och det var den resonansbot-
ten tror jag, som gjorde att Metropolit fick en sådan oerhörd genklang, och även Fobalt-
diskussionerna för den delen, just det här att man kunde lägga ihop saker, om mig, och
använda det.

Lars Ilshammar: Sten-Åke.
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Sten-Åke Stenberg: Först tänkte jag kommentera det här med vänster och höger och
kritiken som kompletterande. Jag känner igen det där som du beskriver. Men möjligen att
vad gäller den högra biten av kritiken så handlar det också om att det fanns en konflikt
där. Många tyckte att de här sakerna inte behövde undersökas därför att de reglerades
bäst på marknaden i alla fall. Så det var liksom onödigt arbete, det var bara ett arbete som
förstärkte en klåfingrig socialingenjörsstat. Och i den meningen så var man emot det.
Och de andra från vänster då, de var emot den här klåfingriga socialingenjörsstaten där-
för att det var en del av den statliga maktapparaten som satt och rodde i samma båt som
kapitalet gjorde på den tiden. Sedan har vi har ju uppenbarligen lite olika minnesbilder jag
och Anders av det här, även om vi sitter i samma båt också, i alla fall i samma forsk-
ningsprojekt då. Även jag var ute och gormade på den tiden så gott jag kunde, det var
svårt att göra sin röst gällande. Men i alla fall, det här med att det skulle vara hemligt, det
var det jag hade svårt för att förstå. Eller jag kan förstå det på ett sätt, men på ett annat
sätt inte. Bara för att man inte känner till en sak så är den ju inte nödvändigtvis hemlig.
Det är ungefär som att även om man inte kan alla lagens paragrafer är ju inte lagen hem-
lig. Den gäller för alla i alla fall, så att säga. Men i det här fallet hade det ju skrivits om det
tidigare. När projektet började var det ju knappast hemligt. Man gick ut till skolan, läm-
nade ut en blankett. Och för de ungefär fyratusen mammor som man intervjuade 1968
kan det ju inte heller ha varit hemligt. Sedan gick man tillbaka -85 och då talade man ju
faktiskt om att de ingick i den här undersökningen. Sedan hade det stått i tidningarna, det
hade stått i Dagens Nyheter och så sent som 1984 hade det stått två stycken positiva ar-
tiklar i Aftonbladet och i Stockholmstidningen. Alternativet hade ju förstås varit att man
hade gått ut till alla de här personerna då på något sätt och jag är inte man att väga för-
och nackdelar. Det hade i alla fall varit ett ganska dyrbart projekt att försöka göra den här
informationskampanjen just då. Och många hade ju undrat varför man talade om det här
för. Som det ser ut idag så är det ju väldigt många liknande samhällsvetenskapliga och
medicinska projekt som pågår. De samlar in en förskräcklig massa information från olika
dataregister om medborgare som inte heller informeras om man inte går ut och intervjuar
dem, det är då som informationsplikten kommer. Annars accepterar man idag sådana
undersökningar generellt sett. Men samtidigt förstår jag att man i det läget som var då
upplevde det som att någon hade suttit och bevakat en. Nu tror jag att det var ganska få
individer egentligen som hade så att säga, namn och personnummer på de här männi-
skorna. Det vanligaste forskningsarbetet pågår ju med filer som gudskelov inte har det
utan bara har ett löpnummer.

Lars Ilshammar: Tack, ja, kommentera bara kort.

Anders R Olsson: Det var klart att det inte var hemligt i någon formell mening. Men jag
fick definitivt aldrig någon information om detta och inte min mamma heller. När jag satt
på Riksbankens Jubileumsfond och i efterhand gick igenom Carl-Gunnar Janssons an-
sökningar om medel till projektet så var det ju fullkomligt glasklart, det uttrycktes många
gånger, att han var oerhört rädd för att de som var med skulle få kunskap om att det på-
gick och att det hade den här omfattningen. Han var mycket starkt medveten om att kun-
skapen måste hållas tillbaka.

Lars Ilshammar: Peter?

Peter Seipel: En pusselbit som jag borde ha säkrare stöd i minnet för, det pågick ju ett
parallellt projekt, eller nästan samtida projekt som kallades, tror jag, Örebro-projektet och
som leddes av en psykologiprofessor som, jag tror, hette David Magnusson. Jag pratade
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vid något tillfälle med honom om det här och det visade sig att han redan från början
hade varit väldigt medveten om riskerna och tagit dem till sig på det sättet att han såg till
att redan från början och regelbundet informera om projektet, hålla alla deltagarna väl
underrättade om vad som pågick, och syften och så vidare. Vem hörde talas om Örebro-
projektet? Det fanns liksom inte, det var alltså ett lyckat forskningsprojekt som med
samma premisser genomfördes samtidigt med Metropolitprojektet men där projektleda-
ren hade en annan vaksamhet på de risker som den här typen av forskning innebar, om
det kan vara en liten pusselbit.

Lars Ilshammar: Birgitta Frejhagen.

Birgitta Frejhagen: Jag bad Datainspektionen att inför det här vittnesseminariet plocka
fram protokollen från de här åren, från 1980 till -87, och det visade sig att det var trettio
protokoll. Jag berättar det här för att lite grand också beskriva stämningen som var i Da-
tainspektionens styrelse i hanteringen av detta. Det fanns en stämning i Datainspektio-
nens styrelse som jag aldrig har varit med om i någon annan styrelse, och jag har varit i
många styrelser. Det finns ingen jämförelse med någonting annat jag har varit med om.
Alltså. Till exempel i en styrelse för politiskt agerande nämnd i en kommun är det en
självklarhet att man har olika synpunkter och man reserverar sig, och skriver motioner
och vad man nu gör.

Men som styrelseledamot för ett verk eller i ett företag är det ytterst ovanligt att
man reserverar sig. I den här styrelsen var det precis tvärtom, under de trettio samman-
träden som var under de här åren 1980–1987 så var det arton reservationer som jag var
med i. Antingen jag ensam eller tillsammans med Kerstin Gustavsson som var jurist på
TCO, eller med Kurt-Ove Hugosson och Lennart Pettersson som var socialdemokratiska
riksdagsmän, eller deras suppleanter, Vi skrev i alla fall arton reservationer och särskilda
yttranden. Från den borgerliga sidan skrev P-G Vinge och någon mer två reservationer
under samma period. Det betyder att vi från vår sida skrev reservationer mer än varannan
gång på styrelsemötena. Det är oerhört mycket.

Jag har också tittade på just Metropolit och läst vad som fanns om det projektet i
protokollen. Första gången Metropolit diskuterades var den 29 januari -86. Då yrkade vi,
jag och någon mer, på bordläggning och det var inga problem med det. Det beslutades
också att till nästa tillfälle skulle Datainspektionens tjänstemän ta fram information till
styrelsen om innehållet i registren. Man skulle också ta fram exempel på jämförbara pro-
jekt som skulle redovisas och slutligen skulle Riksantikvarien inbjudas till nästa styrelse-
möte för att deras synpunkter också skulle komma fram. Den 28 februari mördades
Palme, bara för att ge lite grand av samtidsbilden. Sju dagar senare, 5 mars, var nästa sty-
relsemöte. Då, vid det beslutstillfället fanns det ingen redovisning av vad registren inne-
höll, det fanns inte information om jämförbara projekt och inte heller hade Riksantikva-
rien inbjudits. Då framförde vi krav på att få redovisning av något som hette ULF, som
jag idag inte minns vad det var, men det handlade om levnadsförhållande i samhället, och
borde kunna hanteras på ett likartat sätt som Metropolitprojeket. Vi som var i minoritet i
styrelsen såg det i väldigt hög grad som en fråga om rättsäkerhet. Vår önskan om att få
denna redovisning avslogs. Då yrkar fyra personer, en tredjedel av styrelsen, på bordlägg-
ning. Förutom att vi inte ansåg att vi fått något underlag att ta ställning till och ingen jäm-
förelse med behandlingen av likartade projekt hänvisade vi också till att regeringen hade
inbjudit till en konferens fjorton dagar senare med Datainspektionens styrelse, forskare
och Riksarkivet. En tredjedel av styrelsen yrkar bordläggning, alltså den tyngden borde
styrelsen följa, men det gjorde man inte. En enkel majoritet beslutar att inte godkänna
bordläggningen! Efter detta utbryter en diskussion i styrelsen om det under hantering och
beslut i styrelsen går att avstänga de styrelseledamöter som har hävdat att man vill ha en
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bordläggning av ärendet. Ordförande ber tjänstemännen att utreda om det går. Tjänste-
männen kommer tillbaka och säger att det inte låter sig göras, och efter det så tar man
beslutet om avidentifiering. Vi som hade yrkat på bordläggning deltog inte i det beslutet.

Alltså, det är en osedvanlig dramatik för att vara i en svensk myndighet. Det här var
alltså 5 mars. Därefter avgår Freese och vi får en ny ordförande, Mats Börjesson. Vid
nästa möte den 21 mars tar styrelsen ett enhälligt beslut där man konstaterar att det inte
finns någon anledning att ändra på det gamla beslutet. Man var alltså i sak totalt överens,
så jag tror att den här känslan på Datainspektionens styrelsemöten bidrog i väldigt hög
grad till debatten. Det sipprade ju ut från styrelserummet, eller sipprade ut, det vällde
snarare ut. Under Freeses tid hade vi en presskonferens efter varje styrelsemöte. Från
styrelsemötet gick man rakt ut i en presskonferens. Eller hur, Thomas [Osvald]. De vän-
tade på oss…

Lars Ilshammar: Då inställer sig förstås frågan…

Birgitta Frejhagen: Får jag bara avsluta och berätta om vad som hände sedan, jag tittade
på det också. Under de närmaste tio sammanträdena, då borde vi med den tidigare stati-
stiken ha reserverat oss ca sex gånger, men vi gjorde bara det en gång. Och då var det jag
som gjorde det tillsammans med Gunnar Hökmark (m), vilket är lite originellt i samman-
hanget och det berodde på att vi precis innan styrelsemötet hade fått beslut om att SPK,
Statens Pris- och Kartellnämnd, hade sagt att vi inte fick höja licensavgiften och då tyckte
inte vi två att man kunde ta beslut om budgeten. Så det var en ytterst lakonisk variant.
Däremot så började vi under den här perioden jobba direkt med ett antal olika branscher.
Under dessa tio styrelsesammanträden så tar vi dels en praxis för direktreklam, vi beslutar
om ett förenklat förfarande för vissa branscher, och dels om vissa forskningsregister.
Alltså, det fanns ett annat klimat, och det var inte några reservationer,

Lars Ilshammar: Ja, då inställer sig ju…

Birgitta Frejhagen: Jag tror att det här bidrog.

Lars Ilshammar: …den närmast obligatoriska, och möjligen retoriska, frågan om vem
eller vad som skapade den här speciella stämningen i inspektionens styrelse som sedan
sipprade ut och satte sin prägel på samhällsdebatten. Kan du svara på den frågan?

Birgitta Frejhagen: Det var naturligtvis säkert många bottnar i detta. De som avgick var
Freese, plus två ytterligare ledamöter som avgick i princip tillsammans med honom. För
övrigt så var styrelsen intakt, men med en annan ordförande. Det låter väldigt speciellt,
men när jag tänker på de här styrelsemötena så associerar jag till tjurfäktning. Pikadorer-
na, tror jag de heter, som stöter i tjuren iför att reta upp honom. Jag minns Kerstin Gus-
tavsson, som var en oerhört noggrann jurist från TCO, hon kände sig kränkt vid varje
sammanträde på grund av att hon blev missförstådd och avbruten. Det var inget stort
som det gick att göra något rättsligt av, men det gav en väldigt speciell förutsättning.

Kajsa Klein: Jag har en fråga. Nu har ju du beskrivit en intern debatt och en väldigt spe-
ciell stämning inom Datainspektionen. Men jag undrar, debatterades Datainspektionens
verksamhet politiskt på den här tiden? Pratade man om datalagen någonting offentligt
och i politiska sammanhang?

Birgitta Frejhagen: Ja, det tror jag, mycket.
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Kajsa Klein: Birgitta Hambraeus, du har inget minne av detta? Du var ju ändå riksdags-
man?

Birgitta Hambraeus: Ofta är ju riksdagsmännen väldigt specialiserade. Jag höll väl på
med helt andra saker men det var absolut ingen allmän stämning i riksdagen. Jag skulle
tro att folkpartiet kanske var ganska engagerat.

Anders R Olsson: Ja, jo, men det fanns ju en tidvis, ganska livlig debatt i riksdagen om
detta. Jag tog med mig en bok av Kerstin Anér som var folkpartist och någon slags le-
dande datapolitiker, det fanns ju datapolitiker precis som du påpekade i…

Kajsa Klein: Men den där är ju inte från 80-talet?

Anders R Olsson: Nej, den är från -75, javisst.

Kajsa Klein: Jag undrar om just debatten om datalagen och Datainspektionens verksam-
het hade lagt sig lite på 80-talet?

Anders R Olsson: Nja, om datalagen och Datainspektionens verksamhet diskuterades
det inte så mycket. Det var själva skandalerna som stod i centrum. Det var det som drev
alltihop hela tiden. Och jag blir lite förvånad, Birgitta Frejhagen, när du säger att Datain-
spektionens styrelse präglade debatten i någon större utsträckning just här. Jag minns det
inte riktigt så. När Metropolit exploderade så var det ju första gången som Datainspek-
tionen hamnade på ”fel” sida. Nu blev Datainspektionen anklagad eftersom man år efter
år hade godkänt detta väldiga Metropolitregister. Jan Freese hade liksom varit den lille
mannens hjälte i ett helt decennium, nu satt plötsligt han på de anklagades bänk. Hur har
ni kunnat gå med på det här så länge? Det måste ha varit en, just då i alla fall, ganska
pressad styrelse som stod till svars snarare än präglade debatten. Så minns jag det i alla
fall.

Birgitta Frejhagen: Ja, det kanske var så att det var en pressad styrelse. Det borde ha
funnits en majoritet, men en pressad styrelsemajoritet. Jag upplevde att rättsäkerheten var
i fara. Att man varken tog ställning till innehåll eller tog ställning till det här projektet i
förhållande till andra motsvarande projekt. Man skulle ha ett beslut till vilken kostnad
som helst. Och man skulle ut till den där presskonferensen som väntade och redogöra
för sitt hjältemod.

Lars Ilshammar: Jag vill bara inflika det att…

Birgitta Frejhagen: För det var egentligen inte så att vi tyckte olika. Jag tror faktiskt att
vi var ganska överens i den där styrelsen. Men vi var väldigt oense om hur man kunde
hantera ansvaret att vara en myndighet och följa en lagstiftning och allt detta …

Anders R Olsson: Bakgrunden är ju den…

Birgitta Frejhagen: Får jag bara säga en sak om det där med…

Anders R Olsson: Javisst, OK.

Birgitta Frejhagen: … med lagen och hur den skulle tillämpas, för det var egentligen
det som var frågan. Jag tycker nog att det var en diskussion om lagens tillämpning och
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inspektionens arbetssätt. Till exempel hade fackförbundet Målarna ett databaserat register
för att betala ut semesterlön för sina anställda och eftersom man inte fick ha ett system
med personuppgifter utan att ha sökt tillstånd från inspektionen så skulle man kunna
åtalas, vilket naturligtvis gällde väldigt många i det här tidiga skedet. Men just i det här
fallet med Målarnas register så gick det utan diskussioner till åtal. Så var det ju en diskus-
sion om formerna, tillämpningen av lagen och hur en myndighet som Datainspektionen
skulle förhålla sig till offentligheten. Jag skulle vilja säga att det fanns en ganska kontinu-
erlig juridisk och politisk diskussion om detta under alla de här åren.

Anders R Olsson: Men det jag tänkte lyfta fram var ju bara det strategiska perspektivet
på det här. Datalagen var väldigt svag. Datainspektionen var en liten myndighet, den
hade egentligen inga sanktionsmöjligheter att tala om. Det var ju ofta så att här kom
Riksrevisionsverket, Riksskatteverket eller Arbetsmarknadsverket eller någon sådan myn-
dighet och hävdade att om vi får bygga det här systemet, göra det här registret, de här
samkörningarna så kommer vi att tjäna X miljarder på det. Skulle Datainspektionen då
säga att "nej det får ni inte göra" eftersom den personliga integriteten i någon svårgripbar
mening skulle bli hotad? Att bara argumentera så hade inte hjälpt. Jan Freeses och Data-
inspektionens enda möjlighet var att använda pressen och dess sug efter skandaler. Det
var liksom det enda vapen man hade och det var man helt beroende av för att verkligen
får genomslag för sin linje - för att få folk att rätta sig efter datalagen. När sedan pressen
plötsligt blev kritisk mot Datainspektionen blev situationen förstås väldigt pressad.

Kajsa Klein: Tack, Peter, du ville komma in?

Peter Seipel: Något som jag hade anledning att uppmärksamma från min horisont det
var ju hur Datainspektionen dokumenterade sin verksamhet, hur pass lätt eller svårt det
var att få kännedom om principer och praxis och sådär. Och där var det verkligen en
skillnad vid skiftet Freese/Börjesson. En av Mats Börjessons åtgärder då det var alltså att
börja ge ut årsböcker där man kunde följa praxis och där det fanns sammanställningar.
Jag vet inte riktigt vilken betydelse det hade i de här stora sammanhangen men för oss
som sysslade forskningsmässigt med det så var det alltså lättare att umgås med inspektio-
nen i och med att dokumentationen förbättrades. Idag är ju dokumentationen utomor-
dentligt god, så att säga.

Kajsa Klein: Birgitta, ville du komma in?

Birgitta Hambraeus: Frågar du mig?

Kajsa Klein: Ja.

Birgitta Hambraeus: Jag känner mig rätt nollställd här, måste jag säga, för jag var defi-
nitivt inte inblandad i det och jag tror inte att centerpartiet var det, däremot folkpartiet.
Vi kanske får höra det så småningom. Kerstin Anér, kommer jag mycket väl ihåg, hon
arbetade med det här och frågan är var det enbart folkpartiet i riksdagen? Vi kanske får
reda på det så småningom här för att det var ingen, vad jag minns, allmän debatt, och jag
var ju ändå rätt aktiv i riksdagen.

Lars Ilshammar: Men vi kan följa upp med en annan fråga som berör det politiska och
också ditt engagemang, nämligen vilket samband fanns det mellan den debatt som vi just
har diskuterat om integritet och datorisering och annan systemkritik under den här tiden,
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som just kärnkraftsfrågan och miljöfrågan. Hur hängde integritetsdebatten samman med
engagemang i andra politiska frågor vid den här tiden?

Birgitta Hambraeus: När det gällde kärnkraften, som jag ju faktiskt initierade riksdags-
debatten om 1972–73 var det enligt vad jag kunde överblicka, första gången som man
överhuvudtaget lade ned värderingar i en teknisk fråga. Dessförinnan var teknik någon-
ting som ingenjörerna skötte. Värderingar, huruvida det är någonting som är bra för
mänskligheten, en god teknik som vi vill ha, alltså, där kom ju politikerna in med sin spe-
cialdel. Jag kan inte säga att det här var någon fråga om integritet på något sätt. Det var
frågan om i fall detta var ett system som var bra och vettigt för världen.

Kajsa Klein: Är det någon annan som vill svara på den frågan?

Anders R Olsson: Jag kan inte.

Kajsa Klein: Sten-Åke, kanske?

Sten-Åke Stenberg: Nej, jag skall inte…

Anders R Olsson: Jag tänkte säga något om vad jag har uppfattat som den borgerliga
sidans sätt att tänka om det här. Ur bokhyllan tog jag fram en bok av Hannes Alfvén som
han skrev under pseudonym 1966. Den heter Sagan om den stora datamaskinen. På den tiden
handlade alltså detta om makt. Inte om enskildas obehag över att någon privat byk blir
uthängd utan det handlade om statens eller överhetens kontroll över individen, det var
det som var integritetsproblemet. Hannes Alfvén skrev den här sagan om hur datorerna
tar över världen. Jag läser bara ett kort stycke för att illustrera detta. Han använder ordet
dator även i pluralis så att det blir lite konstigt här, men ni förstår innebörden: ”De dator
som följde den tekniska och ekonomiska utvecklingen fick allt svårare uppgifter men
med datornas snabba utveckling visade de sig kompetenta att lösa dessa. Å andra sidan
fick direktörerna svårare att överblicka det komplicerade arbete som datorna därvid ut-
förde. De måste mer och mer lita på datornas analyser. Så småningom blev det även da-
tornas uppgift att lägga fram de nya förslagen och ta de nya initiativ som de räknat ut
vara nödvändiga med hänsyn till utvecklingen.” (sid 57) Det är en rädsla för att den här
tekniken gör samhället allt för rationellt. Att man på något sätt tränger undan själva det
mänskliga i verkligheten och maskinerna tar över. Det präglar faktiskt även Kerstin Anérs
bok. Jag vet inte om man kan knyta det till kärnkraftdebatten på något sätt, det är möjli-
gen lite långsökt.

Birgitta Frejhagen: Just den här boken, Sagan om den stora datamaskinen, har Kajsa lånat
av mig så att jag har den inte nu. Men den är faktiskt en liten milstolpe för mig. Jag tyckte
att den var otroligt väsentlig när jag läste den då, vilket måste ha varit i slutet på 60-talet.
Jag läste om den för något år sedan, så jag har den hyfsat aktuell. Men den skiljer sig väl-
digt mycket från boken 1984. I Sagan om den stora datamaskinen börjar datorerna både pro-
ducera och underhålla sig själva. De är väldigt saktmodiga och man kan säga att de är en
makt som inte riktigt syns. Och de är väldigt serviceinriktade och förståndiga. Inte så att
de är förståndiga i vår bemärkelse, men de fattar beslut som är förståndiga. De ser kon-
flikterna i världen och de löser och hanterar konflikter på ett sådant sätt att krig kan för-
hindras eller upphöra.

Med hjälp av datorerna kan man komma fram till lösningar på världsproblem, typ
svälten: bristen på mat i en del av världen och överflöd på en annan. Man kan organisera
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vårt samhälle på ett sätt som är väldigt bra i någon bemärkelse. Samtidigt så är det ju lite
otäckt, smygande. Till slut blir det också en katastrof och det är bara några få människor
som överlever, och så början man om. Birgitta Hambraeus och jag pratade om att han
lägger in en liten knorr på slutet om att det kanske är datorerna som har skrivit den här
boken.

Sagan om den stora datamaskinen skiljer sig väldigt mycket från 1984 som jag visserli-
gen inte läst nyligen, men som jag minns som en terrorbok med en mycket vanligare
form som handlar om en ”vanlig” diktator. Sagan om den stora datamaskinen påminner mig
mycket mer om Foucault, den franska filosofen, som pratar om hur det moderna samhäl-
let skapar övervakning och kontrollsystem som gör att vi underordnar oss. Den är skri-
ven på ett sätt som gör att den känns oerhört mycket mer modern, på ett otäckt sätt.

Kajsa Klein: Sten-Åke, har du läst 1984 och Sagan om den stora datamaskinen?

Sten-Åke Stenberg: Sagan om den stora datamaskinen har jag inte läst och 1984 tror jag
faktiskt jag här läst någon gång, men jag kan inte säga det. Kallocain har jag läst, det är
aldrig någon som pratar om Kallocain. Nej men vad jag tänkte på var bland annat en sak
som också var uppe under Metropolitdebatten. Jag tror att Metropolitregistret var ett
ganska värdelöst register. Vi föreställer oss att vi lever i det här samhället för evigt men
att vi bygger upp en apparat av register och annat som i ett annat samhällsskick kan ut-
nyttjas till att, till exempel, leta rätt på misshagliga medborgargrupper. Man tänker sig då
ett samhälle som Sovjet eller Nazityskland. Jag träffade senast igår en judinna som påpe-
kade att det var egentligen det hon var orolig för och ingenting annat. Att man skulle
kunna utnyttja de här registren i ett annat samhällsläge, det är ett problem som inte, tror
jag, i princip gällde Metropolit. Metropolit var ju anmält till FN och det var ju militärer
där för att liksom förhöra Carl Gunnar Jansson huruvida han …

Kajsa Klein: Militärer?

Sten-Åke Stenberg: Ja, de kom från chefen för hela militären, överbefälhavaren, och
utredde om det här kunde vara ett hot mot rikets säkerhet. Det tog sig ju proportioner
som var helt bisarra på slutet i den här, vad vi skall kalla det för, jag vill inte kalla det för
skandal, utan… Men vi struntar i det språkbruket för tillfället.

Kajsa Klein: Ja, Peter, varsågod.

Peter Seipel: Jo vad gäller de större sammanhangen har jag två kommentarer. Den första
är att jag tror att integritetsskyddsproblematiken alltid har varit svår för politikerna att
handskas med, den är svår att liksom placera i det vanliga diagrammet.

Birgitta Hambraeus: Vilken politik sade du?

Peter Seipel: … och sätta in i politik i största allmänhet.

Birgitta Hambraeus: Integritet, ok, ok…

Peter Seipel: Kerstin Anér deltog i ett tidigt symposium som vi ordnade i Tällberg 1977
och hennes uppgift var att tala om rättspolitik kring integritetsskydd och annat. Hon kom
dit, jag tyckte vilsen, och den första frågan hon ställde i sitt föredrag var ”Vad är rättspo-
litik?” Och om man inte hade tänkt igenom detta där så blir det också i nästa led svårare.
Men jag tror att det var ett generellt fenomen, alltså, att det var svårt att handskas med
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det. Jag hade en unik upplevelse, får man väl säga, därför jag var en av dem som deltog i
en sammankomst som Olof Palme ordnade på Harpsund. Jag har glömt vilket år det var
men det kan ha varit i slutet på 70-talet, tidigt 80-tal, där ett antal experter hade kallats
samman för att under ett och ett halvt dygn prata om de här nya frågorna. Och jag kunde
se och uppleva politikernas osäkerhet fysiskt. Hur de sökte svar hos experterna i deras en
kvart långa inlägg och diskussioner. Jag minns särskilt att glimten tändes i Olof Palmes
ögon när vi kom in på ADB som ”kunskapsarbete”. Då kunde man känna någon aspekt
som liksom anknöt till någonting, kunskapsarbetare och så.

Men generellt sett tror jag att det har varit svårt. Det är alltså en kommentar till den
vilsenhet man lite även kan uppleva vid det här bordet när vi skall länka samman saker.
Och den andra är ju svårigheterna när man skall placera in integritetsskyddsproblemati-
ken i ett större IT-politiskt sammanhang. Inte bara jag utan Christer Marking och många
andra kan vittna om de våndor som detta åstadkommer med revirbevakningar, klassiska
definitioner av problem jämfört med nya definitioner. Jag tror man har förklaringarna
här till att integritetsskyddsfältet har varit ganska så separerat egentligen från andra dis-
kussionsteman och de tydliga länkarna saknar man till största delen.

Lars Ilshammar: Innan vi om en liten stund bryter för välbehövligt intag av koffein och
annat så, vi har ju varit inne på litterära fältet, och jag skulle bara vilja ställa den fråga som
också var en av utgångspunkterna för seminariet, nämligen vilken eller hur stor betydelse
skall man tillmäta George Orwell och just boken 1984 för den integritetsdebatt som ut-
bryter kring mitten på 1980-talet där Metropolit är exemplet här idag? Alltså man kan
ställa den kanske liten kontrafaktiskt, hade den debatten varit möjlig utan den litterära
fiktionen 1984? Är det någon som har några tankar om detta.

Anders R Olsson: Ja, jag är övertygad om att diskussionen hade varit densamma även
om just storebrorsbegreppet inte hade funnits. Det är inte med Orwell man kan förklara
den här diskussionen. Jag tror att motsättningen, medborgarnas kontroll och diktaturers
kontroll över medborgarna är en urgammal fråga som skulle vara precis lika het ändå.
Man skulle kalla det något annat bara.

Lars Ilshammar: Birgitta Frejhagen.

Birgitta Frejhagen: Jag tror att Orwell hade en förmåga att hitta en one-liner. Just att
han satte det till ett år gjorde att det blev något som man kunde se framåt, långt bort. Jag
tror inte att det är boken i sig som har de kvaliteterna, faktiskt. Om han hade haft en
annan tråkigare titel hade den effekten och den stämningen inte infunnit sig. Men den
fick det därför att den gav, som jag sade tidigare, genklang i det här med information.
Alltså, information är ju så otroligt bra och viktigt, vi kan inte avstå från det. Vi använder
information hela tiden, men var drar vi gränsen? Och hur kan vi hitta en trygghet i hur
information ska användas? Det skulle jag vilja att vi återkommer till efter kaffet.

Lars Ilshammar: Birgitta Hambraeus.

Birgitta Hambraeus: Ja, jag tror inte att centerpartiet eller dalfolket som jag lärde känna
var särskilt skrämda inför Orwells 1984. Däremot, vad som verkligen tog skruv i hela
svenska folket det tror jag var folk- och bostadsräkningen. Då kom ju var och en att för-
stå att vad nu då, varför skall de veta allt det här om mig? Integritetsfrågan blev väldigt
levande i samband med detta.

Lars Ilshammar: Peter?
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Peter Seipel: Ja, jag tror precis som Anders, med flera här, att det här hade rullat på ändå
men under andra beteckningar. Men det är intressant med de här litterära eller kvasilitte-
rära beskrivningarna för de fungerar ju ibland som metaforer, ibland som scenarier, mo-
deller som hjälper diskussionen. För att få det här väldigt explicit formulerat kan man
titta på Daniel Soloves bok The Digital Person, tror jag den heter, där han kritiserar en
”Orwellian approach”, alltså med en övervakande storebror i centrum. Istället föreslår
han en ”Kafka-approach” enligt Kafkas roman Processen: en obegriplig värld där makten
utövas av en anonym byråkrati.

Lars Ilshammar: Vi kan väl lämna den som appendix till utskriften till det här seminari-
et. Sten-Åke har du någon relation till Orwell? Du har läst boken men för länge sedan?

Sten-Åke Stenberg: Jag tror det, jag skall inte lova det. Det finns ju en del som spelar
fotboll med Nacka Skoglund fast de inte har gjort det. Men, nej jag tror inte det, Jag tror
att det tagit sig andra uttryck möjligtvis. Jag har tyckt att storebrorsbegreppet kanske har
varit lite olyckligt därför att det har varit så abstrakt. Det hade varit bättre att konkretisera
sig och tala om den makt som faktiskt finns och hur den utnyttjar det här. Storebror blir
det ju så abstrakt och då blir det lite paranoia av alltihop. Det är upprörande till exempel
att människor i Sverige, som är svenska medborgare, kan förlora sina medborgerliga rät-
tigheter på grund av att någon i ett annat land påstår att de har gjort ditten och datten.
Det där tycker jag inger skräck men då är den en riktig storebror, han heter George Bush.

Lars Ilshammar: Den borde alltså ha hetat 2007 istället för 1984. Med det ajournerar vi
diskussionen i tjugo minuter och förfriskar oss, tack så länge.

–Kaffepaus–

Kajsa Klein: Sådär, välkomna tillbaka allihopa. Vi kan väl börja med en liten spontan
efterpausen-runda om det är någon som har kommit på något som de inte fick sagt innan
pausen. Nähä?

Anders R Olsson: Jag kan säga en sak som jag kanske har antytt tidigare. Jag tror att det
blir en aning konstigt att fokusera på Metropolitdebatten eftersom den snarare kan ses
som ett slags brott med en tidigare utveckling. Fram till dess handlade diskussionen i
första hand om makt på ett sätt som ter sig väldigt omodernt och konstigt idag. Medan
jag tror att vi fortfarande kan förstå Metropolitdiskussionen lite bättre. Det som Sten-
Åke pratade om, just den här faktorn att även om det kanske verkar harmlöst idag vet
man inte hur de här uppgifterna används imorgon. Det är ju en högst modern problema-
tik. Du använde exemplet med PKU-registret, det här att man tar blodprov på alla ny-
födda barn. Eftersom jag råkade känna till det när mina barn föddes på 1990-talet så frå-
gade jag folk på förlossningen om det var alldeles säkert att blodproverna bara skulle
användas till forskning. Jag fick jättesäkra löften om att det bara var till forskning. Det
skulle aldrig släppas till något annat. Sedan dröjde det väl bara till 2002 eller något sådant
där, något spektakulärt mord inträffade, så krävde polisen att man skulle använda den här
typen av kunskapsbas. I massmedia märktes inga protester. När man nu hade DNA-spår
av mördare, varför skulle man inte använda den information som fanns lagrad? Så gjorde
man det, och med mordet på Anna Lindh blev metoden officiellt etablerad. Nu är denna
tidigare forskningsbas också ett polisiärt spaningsmedel. Så man måste ju vara medveten
om att förutsättningarna hela tiden förändras. Det är ett väldigt bra argument när man
diskuterar det här, man vet faktiskt inte hur insamlade uppgifter kommer att användas i
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framtiden.

Kajsa Klein: Jag har faktiskt en fråga till om Metropolit. Jag har nyligen fått höra att
Metropolit inte bara var ett svenskt projekt utan att Metropolit även fanns i våra grann-
länder, stämmer detta?

Sten-Åke Stenberg: Det som stod i någon rubrik, att man sålde människornas liv till
andra länder, stämmer inte. Men däremot så började Metropolitprojektet med att en pro-
fessor Kaare Svalastoga under 60-talets början, kanske till och med 50-talets slut, ville
initiera ett projekt i alla de nordiska ländernas huvudstäder. Man skulle enbart följa poj-
kar. En av Carl Gunnar Janssons bedrifter ur min synvinkel var att han också inkluderade
flickorna i undersökningen. Det där kom aldrig igång i Finland, i Norge dog det tidigt i
en liknande debatt som fördes i Aftenposten på 60-talet innan projektet hann gå igång. I
Danmark fortsatte projektet och gick igång, det blev av på grund av det andra som vi har
varit inne på tidigare här. Vänstern tog makten, kapitallogiker tog makten på sociologiska
institutionen i Köpenhamn och förvisade stackars Svalastoga till vinden med sitt projekt.
Sedermera fick han emigrera ut i förorten och startade där det Longitudinella Institutet
där några äldre herrar vacklade runt med databand och lite annat till alldeles för en stund
sedan då alltihop transporterades till Socialmedicinska Institutionen vid Köpenhamns
Universitet. Där driver de nu projektet och har skickat ut nya enkäter. De driver legalt
vidare projektet i Danmark.

Kajsa Klein: Men det fanns ingen motsvarighet till debatten i Sverige i de här länderna?

Sten-Åke Stenberg: Jo, i Norge, där knäcktes det ju …

Kajsa Klein: Fast den var tidigare, men i Danmark så?

Sten-Åke Stenberg: Ja, det har funnits diskussioner och debatt i Danmark, men de har
aldrig varit så omfattande. Inte så vitt jag vet i alla fall. Det borde de inte ha varit för då
skulle inte projektet längre ha varit genomförbart. Men det har funnit kritik och oro för-
stås, det har det ju.

Kajsa Klein: Varför blev det då stort just i Sverige. Är det någon av er andra som törs
gissa?

Sten-Åke Stenberg: Jag tror att det delvis är tillfälligheter att det råkade bli just det här
projektet just då. Men jag har också grubblat över i vilken utsträckning folk- och bostads-
räkningarna lagt grunden till det här. Det första problemet var väl FOB 1970 när man
gick till hyresvärdarna som skulle rapportera in till SCB hur folk hade det i deras hus. Då
fick ju hyresvärdarna plötsligt rätt att gå in i människors lägenheter. Hyresvärden fick se
att de minsann hade satt dit ett kylskåp och då blev det hyreshöjning som en effekt av
folk- och bostadsräkningen. Och det har blivit bråk om det då. Sedan var det ju en massa
symbolfrågor också, tror jag. Metropolit var så perfekt på något sätt. Det passade så bra
in med bilden som var just då. Och Carl Gunnar Jansson var ju perfekt. Han flydde lan-
det och såg ju ut som en förbrytare i passet. Så honom kunde man ju smälla upp på löp-
sedeln hur enkelt som helst. Att hans liv sedan blev förstört, det struntade väl journalis-
terna på Aftonbladet och Expressen i. Han liksom spelade rollen av snokare, fast han
inte var det, i onödan på något sätt. Så upplever jag det nu efteråt. Vi pratade om det i
pausen att det kanske inte hade hjälpt, men det hade i varje fall blivit lite bättre om han
hade ställt sig upp och sagt. ”Ja, vad är det med det då? Jag har gjort den här undersök-
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ningen, det är väl jättebra. Vad bråkar ni om?” Jag vet inte, men lite bättre hade det blivit.
Men han stack och vi fick ta fighten på den tiden.

Kajsa Klein: Någon som vill kommentera eller har en intressant fråga?

Birgitta Hambraeus: Får jag ta upp en intressant erfarenhet jag har, den kanske inte alls
hör ihop med det här? När någon har gjort något som verkligen skulle ha väckt en fruk-
tansvärd storm av indignation, när den personen går ut och berättar exakt vad han eller
hon har gjort, så blir det inget som helst bråk. Därför att massmedia vill avslöja saker,
och om den person som är brottsling säger det själv, då är det ingen nyhet. Jag har en
massa exempel som jag skall förskona er från men det faktiskt en allmän sanning, tror
jag.

Lars Ilshammar: Ja, Birgitta?

Birgitta Frejhagen: Det är egentligen precis samma fråga som vi har diskuterat här nu,
men jag tycker att det som är pudelns kärna det är sprängkraften mellan att vi vill ha ett
samhälle, vi vill ha en fördelningspolitik, vi vill ha kunskap, vi vill kunna fatta beslut. Vi
vill ha ett rättvist, demokratiskt samhälle där man kan få del av alternativen. Vi vill ha en
offentlighetsprincip. Vi vill ha allt det här som bygger på att vi har tillgång till väldigt
mycket information samtidigt som vi vill värna integriteten. Och det här tycker jag är
grundläggande.

Vi pratade lite grand här i pausen om detta. Jag behöver inte beskylla mina barn, jag
kan gå till mig själv. Som liten var man väldigt klar på att man inte ville att föräldrarna
skulle veta allt. Man visste intuitivt och säkert och bestämt att det inte var bra. Man kun-
de tänka sig att ljuga för att behålla vissa hemligheter, fast de sade i kyrkan att man inte
skulle. Så vi vill ha en sfär av integritet, men hur får vi det att gå ihop med vår lika
grundläggande vilja att ha ett öppet, demokratiskt samhälle som är rättvist, genomskinligt
och allt detta och där vi kan ha en välfärd, en fördelning, alla dessa saker som kräver så
mycket, mycket information. Hur får vi ihop det? Det kanske inte är vår uppgift idag att
lösa frågor, men jag tycker ändå att det är därför vi sitter här, och det var faktiskt det som
var diskussionen då. Och ur mitt perspektiv så var frågeställningen hur mycket informa-
tion vi skulle ge arbetsgivaren. Gruppen visste vem som hade druckit på måndagen och
därför gjorde en sämre prestation, men vi redovisade kanske inte det utan lät det i stället
bli lite fel i underlaget som vi skickade iväg. Visst, vi kunde begripa att arbetsgivare be-
hövde uppgifterna i sina planeringssystem, men vi ville ändå inte lämna ifrån oss individ-
uppgifterna därför att risken fanns att de skulle användas på ett annat sätt. Hur får vi
ihop detta?

Lars Ilshammar: Är det någon som vill kommentera denna problematik?

Sten-Åke Stenberg: Ja, man kan ju börja med att använda personnummer i lite mindre
utsträckning än vad vi slentrianmässigt har gjort under många år. Och sedan är det andra
saker, plötsligt så finns mitt namn med alla mina telefonnummer på Internet därför att
Eniro har köpt Telia. Alla mina namn, och man får veta när man skall ta kontakt med
mig om man vill fira mig när jag har namnsdag, och jag vete fan om det inte är födelse-
dag också. Allt det där skulle man ju kunna rensa upp i till att börja med, för det är ju en
sådan här helt meningslös sak. Och det är icke tillfrågad information som läggs ut till
allmänt betittande. Det är ju bara en liten fråga, men det tycks inte finnas någon som bryr
sig, verkar det som. Det bara sprutar ut sådan här information idag.
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Anders R Olsson: Om jag får tillägga någonting så är det att den skada som åstadkoms
på 70- och 80-talen i mina ögon i alla fall har mycket att göra med att man då oerhört
hårt slog fast att detta med integritetsskydd handlar om personuppgifter. Det är data-
skydd som gäller och egentligen ingenting annat. Det är en tes som inte håller. Den har
aldrig hållit. Det handlar om så oerhört mycket mer. I många situationer är offentlighet
för personuppgifter det som skapar rättssäkerhet och trygghet. Om man slaviskt följer en
princip som säger att ju mindre andra människor känner till om mig desto bättre är mitt
integritetsskydd, då blir det väldigt konstiga lösningar. Idealet är då att vara eremit. När
ingen vet att man ens existerar då har man ett fullgott integritetsskydd. Det är ju fullstän-
digt befängt. Vi blir människor genom att hela tiden kommunicera uppgifter med var-
andra på ett sätt som vi inte kan kontrollera eller behärska.

Väldigt många rättsliga lösningar gå ju i västvärlden generellt ut på att man skall hind-
ra individer från att få kunskap om varandra. Det är ofta direkt kontraproduktivt. Ju
mindre man vet om en person som jag möter och som jag skall ha att göra med på något
sätt, desto mer måste man ägna sig åt att identifiera sig, kontrollera, begära kreditupplys-
ningar, skriva avtal och hålla på med massa dokumentation av de mellanhavanden man
har med andra. Därmed genereras oerhört mycket mer personuppgifter i register än nå-
gonsin tidigare. Det finns det forskare som har skrivit om. Det finns ett feltänkande i
själva grunden här som ända sedan 70-talet har varit en slags fastslagen sanning, att det
handlar om att få stopp på spridningen av personuppgifter. Problemet är inte alls av den
naturen. Det är klart att det finns enstaka situationer när sekretess och tystnadsplikt ska
gälla för personuppgifter, och när det bör förbjudas att sådana uppgifter samlas på ett
visst ställe. Men att utgå från eremitidealet leder garanterat fel.

Kajsa Klein: Håller ni med om denna beskrivning? Peter?

Peter Seipel: Ja, fast med en massa tillägg och kommentarer. Det Anders säger är ju
naturligtvis helt riktigt, att i början så hade man ett väldigt snävt perspektiv på vad pro-
blemet handlade om. Det hängde samman med hur man uppfattade tekniken och tekni-
ken var då magnetband med stora samlingar av personuppgifter på och huvudproblema-
tiken blev därför att hindra tillkomsten av sådana stora register och att ha koll på hur de
samkördes med varandra, ’computer matching’. Man ser det här väldigt tydligt i proposi-
tionen till datalagen för där finns det resonemang om hur stort problemområdet kan vara
och vad det skall kosta nu att genomföra systemet med tillstånd. Man utgick ifrån att det
fanns, jag kommer inte ihåg hur många det var, men säg att det var mellan tre och fem-
hundra register på den offentliga sektorn och några få tusen på den privata sektorn. Re-
dan då, alltså 1972–73, var detta en grov underskattning av vad det handlade om så man
fick väldigt snabbt skriva upp den där antalsuppgiften till åtskilliga tusental som snart
blev hundratusental. Mycket av revideringarna av -73 års datalag har sedan gått ut på att
dämpa skadeverkningarna av det här ursprungliga antagandet. Den moderna lagstiftning-
en handlar ju om behandling av personuppgifter, den tar inte sikte på register längre och i
detta ligger naturligtvis att man har vidgat problemkretsen så att den kommer något när-
mare Anders bild av hur det bör vara. I den här snäva problemuppfattningen från början
så ligger ju också att man hade väldigt svårt att se kollisionen med yttrandefrihetsintres-
sen. De här magnetbandsregistren stod och snurrade hos länsstyrelser och stora företag,
det var väl inte någonting som hade med yttrandefrihet och kommunikation att göra. Så
att när Jacob Palme väckte den här frågan i samband med KOM-systemet, som var ett
tidigt alldeles utmärkt e-postsystem, må jag säga, så var man väldigt främmande för den
här tanken. Integritetsskyddet hörde liksom inte ihop juridiskt med yttrandefriheten men
där har man grundligt fått lära om idag. Informationstekniken är inte bara informations-
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teknik utan en informations- och kommunikationsteknik och kommunikationsledet är
det tyngre.

Kajsa Klein: Birgitta, du satt med i Datainspektionens styrelse när ni bestämde er för att
förbjuda det här systemet som Jacob Palme utvecklade. Varför förbjöd ni det?

Birgitta Frejhagen: Nej, alltså, det där är ett sätt att vända på verkligheten, skulle jag
vilja säga.

Kajsa Klein: Jag intervjuade Jacob Palme för ett par dagar sedan och han pratade om det
här.

Birgitta Frejhagen: Precis, men det var faktiskt ett av de beslut som jag tittade på. Det
fanns tydligen någonting som var före FOAs system som då hette KOM-79, eller något
sådant där. Jacobs system använde jag faktiskt som ledamot i en organisation som heter
Teldok. Det öppnade fascinerande möjligheter i början av 80-talet, vi kommunicerade på
kvällarna. Det var så fantastiskt att man kunde nå varandra med text och kommunicera
utan att behöva samlas vid en viss tidpunkt. Hur som, så kom det ett beslutsförslag i sty-
relsen om att det här skulle godkännas. Beslutsförslaget, och naturligtvis också det som
blev beslutet, var att Palmes system skulle godkännas, men med en tidsbegränsning på ett
år. Och det var den begränsningen på ett år som jag då reserverade mig mot. Eftersom
det fanns det här andra systemet och där principerna för de här systemen skulle utvärde-
ras inom några månader så tyckte jag att det verkade, ja, fel att tillåta ett nytt system un-
der bara ett år och som sedan eventuellt skulle tvingas läggas ned. Så därför så reservera-
de jag mig. Ja, det var ett konstigt beslut helt enkelt. Vi skulle kunna vänta de där måna-
derna, sedan kunde vi antingen få ett beslut eller inte. Samtidigt var det så att styrelsen
också gjorde en skrivelse där man uppmanade regeringen om att särskilt skulle titta på de
här texthanteringssystemen. Det hette ju inte mejl då.

Kajsa Klein: Ja

Birgitta Hambraeus: Jag håller verkligen med om att det inte alls bara är datoriserade
system som kan kränka integriteten. Nu kommer vi alltså in på nutid, terroristlagarna,
överhuvudtaget detta att man kan bli anklagad utan att veta vad man är anklagad för och
att det rent handgripligt kan innebära att man inte får tillgång till sina pengar eller vad det
nu är. Alltså, det är ju alldeles förfärligt. Men datoriseringen gör det naturligtvis enklare.
Jag tänker på Schengen, jag tänker på Europol och att det ju kan komma in ett fel. Om
det är en bov och bandit så kanske vi alla tycker att det inte är så dumt, eftersom brotts-
ligheten är internationell måste också samhället kunna arbeta internationellt. Men det
kanske inte alls är en bov och bandit som stoppas och som inte får resa, de här felen som
kan komma in är väldigt svåra att ändra. Men som sagt, det är inte alls bara datorerna
som är integritetskränkande.

Kajsa Klein: Peter?

Peter Seipel: Jag funderar tillbaka på pusselbitar i det här. Ett annat drag i den här tidiga
utvecklingen är att det inte finns särskilt mycket forskning att falla tillbaka på, inom rätts-
vetenskapen så är det väldigt tomt. Det finns i stort sett bara något 70-tals verk av en
Lundaprofessor om integritetsskydd i allmänhet. Annars så är det nästan i ett rättsligt
vakuum som datalagen tar form och sedan får börja tillämpas i. Det som jag alltid hade
att brottas med det var önskan att kombinera rättsvetenskaplig forskning med sociologisk
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forskning, för att empiriskt få lite bättre grepp om integritetsskyddet men där är det ock-
så akademiskt väldigt tomt under den här långa tiden. Jag undrar om det inte fortfarande
är ganska tomt, faktiskt. De undersökningar som görs är mestadels Statistiska Centralby-
rån och motsvarigheter i andra länder och det kan vara sådana där tillfälliga opinionsun-
dersökningar där någon viss fråga har poppat upp. Men fortfarande så är det här en pro-
blematik som man brukar tala om som en paradox, alltså att människor säger en massa
saker om integritetsskyddet och hur de önskar sig det men de beter sig på ett helt annat
sätt. Det här är inte ett fenomen som är begränsat till integritetsskyddet men det är väl-
digt påtagligt där.

Kajsa Klein: Ja, Birgitta?

Birgitta Frejhagen: Jo, jag funderar på. Nu är jag ute i de här tassemarkerna med nutid
alltså, men i alla fall…

Kajsa Klein: Nej, då får du inte ordet.

Birgitta Frejhagen: Jo, jag delar verkligen uppfattningen om att terrorismen är ett stort
hot. Vi ordnar vårt samhälle för att skydda oss från det, men egentligen är det ett fåtal
människor som via terrorattacker dör i en flygolycka eller i en skyscraper i New York, i
förhållande till andra saker. Det de åstadkommer med terrorhandlingarna är väldigt spek-
takulärt, men det är ett fåtal som skadas eller omkommer i dessa i förhållande till andra
krigshandlingar som sker. Och det är som det här med personnummer. Jag känner att
identiteten är grunden, om det sedan är med personnummer eller någon annan identitet.
Jag kan ju faktiskt vara identifierad via den maskin som jag jobbar med på en viss arbets-
plats, som i exemplet med LKAB, som jag berättade om tidigare. Men det som nu är på
väg kallas av japanerna för ubiquitous. Det är en identitet som består av hundratjugoåtta
bitar eller trettioåtta tecken! Det är trettioåtta tecken som skall märka allting, och som är
av storleksordningen som en spetsen på en blyertspenna, 0,4 millimeter i kvadrat. Märk-
ningen ska finnas överallt, i min tröja eller Lars kavaj och du ska naturligtvis kunna följa
bomullen som skördats för att bli din kavaj och hur kavaj distribuerats, och in i den här
salen och ut igen.

Lars Ilshammar: Nu tänker jag brutalt föra tillbaka den här debatten …

Birgitta Frejhagen: Ja, men låt mig bara avsluta…

Lars Ilshammar: Nej, du får inte.

Birgitta Frejhagen: Såhär var det ungefär kan jag säga.

Lars Ilshammar: Detta är som sagt värt ett par egna mässor så småningom men nu tän-
ker jag föra tillbaka diskussionen till den framtid som gällde i mitten 1980-talet och en
fråga som vi har snuddat vid men som jag tycker är värd att fördjupa sig i. Fanns det någ-
ra speciellt svenska utopier och dystopier där datorerna var en viktig del eller vilket sam-
band som fanns mellan våra egna nationella diskussioner och mera internationella bilder
och diskussioner. Är det någon som har tänkt någonting kring detta, Peter?

Peter Seipel: Ja definitivt. Det är alltså offentlighetsprincipen som en slags motstående
princip, alltså som Anders har ägnat mycket tid och funderingar och skrivande åt och
andra också. Det här har varit speciellt för oss. Där har vi ofta upplevt att vi liksom har
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fått lära upp andra länder i den här problematiken. Hos oss är den ju väldigt precis och
den är väldigt konkret så att där har vi måhända givit en del bidrag. Därför vill jag säga
som ett litet inlägg i EU-debatten då att när frågan var om vi skulle gå med eller inte så
var ju ett av motståndarnas argument att nu går det åt helvete med den svenska offentlig-
hetsprincipen. Jag sade alltid att det gör det inte alls det för nu skall vi placera in den här
surdegen i andra medlemsländernas system och så skall vi se till att det blir ungefär som
vi vill ha det. Och utvecklingen har faktiskt gått precis i den riktningen, till och med på
det viset att det finns en särskild EG-förordning om öppenhet hos institutionerna inom
EG som faktiskt i vissa avseenden går längre än vad den svenska regleringen gör. Där har
vi varit framgångsrika.

Kajsa Klein: Men om vi hoppar tillbaka till åren kring 1984.

Peter Seipel: Ja, den här problematiken fanns då också.

Lars Ilshammar: Sten-Åke?

Sten-Åke Stenberg: Ja, 1984. Det som var skillnad då, tror jag, var ju dels att det var så
många. En annan sak är just de där personnumren och det var väl det som var lite av Carl
Gunnar Janssons styrka i forskningssamhället men olycka i opinionsbildningen. Det vill
säga han kunde koppla på inkomstuppgifter, sjukuppgifter och så vidare, och så vidare,
från centrala register. Man kan inte göra det i England, det går inte att göra i USA heller.
Där finns inte den typen av databaser. Det är positivt ur forskningssynvinkel, det blir
exaktare och det blir bra på många sätt och vis. Men det innehåller det här personlig in-
tegritet-momentet som uppenbarligen 1986 var mycket kränkande för många av de som
var med i projektet. Det är en skillnad mot internationellt, skulle jag vilja påstå, som gör
att debatten blir så stor i Sverige.

Lars Ilshammar: Någon annan i panelen som har några synpunkter, Birgitta?

Birgitta Frejhagen: Det fanns inom fackföreningsrörelsen en stor skillnad, om man
bara går till de övriga nordiska ländernas fack och än mer i förhållande till facken i de
övriga länderna i Europa. De svenska facken var mycket mer pro-teknik än de andra. De
närmaste var Finland, efter det kom LO i Norge som delvis tänkte som vi, medan LO i
Danmark tänkte väldigt olika – man sade nej till tekniken. Och Frankrike skall vi inte tala
om. Man medverkade inte i investeringsprojekt och teknikprojekt.

Det som var bakgrunden till skillnaden i Sverige var i hög grad mycket arbetsmark-
nadspolitiken, offentlighetsprincipen och medbestämmandelagen. Den senare kallades ju
för en tutlag, men i realiteten, skulle jag nog vilja säga, hade den en oerhört stor betydel-
se. Att man kom in i diskussionerna i företaget, att man fick information och att man var
med och förhandlade innebar att det blev en annan reell utveckling på våra svenska ar-
betsplatser. Det handlade både om att man visste mycket mer om utvecklingen på sin
egen arbetsplats och sin bransch än i de andra länderna, men att man, naturligtvis, också
oroade och brydde sig väldigt mycket. Så det fanns, så att säga, olika aspekter på det. Men
det var definitivt något som skiljde ut oss och som påverkade debatten.

Lars Ilshammar: Skulle vi kunna kalla det för en särskild, specifik svensk teknikmoder-
nitet?

Kajsa Klein: Ett svenskt förhållningssätt till teknik.
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Lars Ilshammar: Ja, Anders.

Anders R Olsson: Jo, se på offentlighetsprincipen. Integritetsdebatten från sent 60-tal
och en bra bit in på 80-talet var utpräglat en fråga om makt och inte om personlig integri-
tet i den privata och känslomässiga mening som vi brukar på syfta på idag. Det handlade
om i vilken utsträckning överheten skulle kunna kontrollera folket genom att veta allt om
det. I det perspektivet var ju offentlighetsprincipen bara något viktigt eftersom det var en
kontrollmekanism. Den gjorde att det var öppet och att det faktiskt var möjligt att ta reda
på vad överheten gjorde hela tiden. Sedan svängde det, och möjligen under inflytande av
övriga Europa så har nu offentlighetsprincipen blivit ett integritetsproblem. Jan Björk-
lund förklarade i sitt installationstal i Västerås i september att det var ett stort bekymmer
att det fanns offentliga personuppgifter i Sverige. Och det är ju en allt vanligare uppfatt-
ning bland politiker.

Jag har inte alls Peter Seipels optimistiska syn på detta med vad som hände med den
svenska offentlighetsprincipen i och med EU-inträdet. Här finns det ju en uppenbar eu-
ropeisk smitta, eller vad man skall säga. Att man med hjälp av en offentlighetsprincip ska
ta reda på någonting om andra människor är närmast uteslutet i flertalet länder, utom
möjligen de nordiska. Det tror jag inte vi kommer att kunna stå emot och därmed så kan
vi heller inte slå vakt om själva poängen med offentlighetsprincipen. Om man menar att
rättsäkerheten, till exempel, skall bevaras, då måste jag kunna ta reda på att alla andra
människor behandlas av myndigheterna på samma sätt som jag. Det blir ju omöjligt om
andras personuppgifter är hemliga. Det här är en väldigt grundläggande risk och vi har ju
fortfarande inte sett om de höga juristerna inom EU överhuvudtaget godtar den svenska
offentlighetsprincipen. Jag ser med viss bävan fram emot när en svensk, vars personupp-
gifter har figurerat i offentliga handlingar, anser sin integritet kränkt och inte kommer
någonstans i svenska domstolar och överklagar detta till Europadomstolen. Det europe-
iska inflytandet på den svenska offentlighetsprincipen är högst påtagligt. Det finns mas-
sor av nya sekretessbestämmelser som sekretessbelägger uppgifter i Sverige som vi har
tvingats till av hänsyn till EU.

Kajsa Klein: Men så var det inte 1984?

Andes R Olsson: Precis.

Sten-Åke Stenberg: Alltså det här att vi hela tiden pratar om det som händer idag. Det
ramlar över. Beror det att det som hände 1986 är så hopplöst omodernt? Vi hetsar upp
oss lite grand, men vi är ju observationer så vi kan ju hetsa upp oss lite. Men annars är
det just ingen större upphetsning och upphetsningen 1986 var ju formidabel. Det var ju
liksom det värsta som hade hänt sedan jag vet inte när. Det var ju precis överallt. Och nu
är det liksom en gäspning nästan inför det där -86. Vad beror det på? Jag vet inte. Är det
det att oron var felriktad? Var faran någon annanstans i samband med det här proble-
met? Eller var det något annat? Jag vet inte.

Kajsa Klein: Mm.

Birgitta Hambraeus: Eftersom det är en historisk studie så kan man väl få gå före 1984,
det har ni inget emot? Då vill jag gärna ta upp det du sade här om LO och arbetarrörel-
sens öppenhet inför ny teknik. Vad jag förstår så går den tillbaka på Saltsjöbadsavtalen
1938. Parterna kom där överens om att arbetsgivarna skulle utforma arbetet och tekniken
och ha den kunskapen medan arbetarna skulle gå med på att göra det bästa av saken och
sedan skulle man slåss om fördelningen av resultatet. Jag har inställningen att en viss tek-



35

nik faktiskt kan vara ganska dålig. Axiomet att all teknisk utveckling är bra, det kan jag
inte gå med på, det är inget axiom för mig. Det är en mycket tvivelaktig teori och jag
tycker att det är lite skada att LO inte själv har en ordentlig diskussion om en för hela
folket lämplig teknisk utveckling. OK, det var lite historia i det i alla fall.

Kajsa Klein: Ja, vi har fler här som vill kommentera detta.

Peter Seipel: En viktig faktor måste väl ändå vara det här att persondatorn kommer på
80-talet och gör att människors föreställningar om tekniken börjar ändra skepnad. Det
här når ju en intressant kokpunkt när personuppgiftslagen träder i kraft -98 och det ut-
bryter en intensiv kampanj ”Rör inte mitt Internet”. Man lämnar in proteslistor till Justi-
tiedepartementet, fyrtiotusen underskrifter på några dagar. Så att någonting hände säkert
på den kanten som är väldigt väsentligt för att förstå människors reaktioner på problema-
tiken.

Anders R Olsson: Och där tror jag också datormognaden är en förklaring, alltså till att
de här idéerna, att maskinerna är på väg att ta över, att de upplöses och spricker. Det tror
jag är riktigt.

Kajsa Klein: Det hände ju just då i början av 80-talet, man började använda datorerna på
ett annat sätt. Birgitta?

Birgitta Frejhagen: Jo, jag delar helt Birgittas Hambreaus verklighetsuppfattning vad
gäller Saltsjöbadsavtalet och den syn som fanns. Eftersom vi dokumenterar så kan jag
säga att på LO fanns det en oerhört skicklig ombudsman som hette K-G Karlsson, och
han stod för den här, traditionella synen på tekniken och arbetsfördelningen. Han såg
mig som en väldigt besvärlig person. Han menade nästan att vi inte överhuvudtaget skul-
le ha annat än arbetsmiljösynpunkter på tekniken. Att ha det var fel. Det var alltså helt
korrekt ur hans utgångspunkt att vi skulle säga ja även till den nya tekniken, datatekniken.
Men information hade andra bäringar, och därför var vi tvungna att nyansera oss. Det
innebar också att vi gick från att engagera oss väldigt mycket i arbetsmiljöforskning och
arbetarskyddsditten och datten, till att i början av 80-talet resonera om att vi måste vara
med där tekniken utvecklas. Det räcker inte att förhandla när den kommer ut på arbets-
platserna, utan vi skulle vara med i den tekniska utvecklingen. De här visionerna känner
jag är så otroligt roliga. Det var ju något alldeles nytt som LO gjorde. Tillsammans med
forskare, bland andra Christer Marking, tog vi fram visioner om hur det kunna bli om
våra visioner blev sanna. Det här var -83. Hur skulle lokala tudelade system kunna se ut?
Och sedan lämna vi det till STU som det hette då, Styrelsen för teknisk utveckling, som
ungefär hade samma roll som Vinnova har idag, och som då var den myndighet som
hade pengar för näringslivsrelevant forskning. Detta var något alldeles nytt, att LO hade
synpunkter på den tekniska utvecklingen. Och det var precis det här brottet i synsätt som
var så avgörande. Att vi måste in redan i forskningen vad gällde just den här tekniken.

Om det finns två minuter, gör det det? Jag menar två minuter, nej, jag menar kan-
ske tre om jag skall vara ärlig. När man pratar så går tre minuter fort. Får jag läsa i tre
minuter?

Kajsa Klein: Ur vadå?

Birgitta Frejhagen: Ur de här visionerna…

Lars Ilshammar: Du kan få läsa i en minut.
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Birgitta Frejhagen: En minut, OK. Vi besöker nu alltså ett företag där vår vision från
1983 fungerar, där det finns det här tudelade systemet.

”Visst hade företaget svårt att acceptera att de skulle förlora kontrollen av varje
maskin, det vill säga varje anställd. Men vi hade ett gemensamt intresse av att förbättra
företagets planering så därför gick de trots allt med på att hitta en lösning”. Elisabeth
Elfberg, metallarbetare i en produktionsgrupp som arbetade med att producera kugghjul
berättar om hur de använder datorn för att planera och redovisa sitt arbete i gruppen.

”Ja, vi hade kommit överens med arbetsgivarna om att ta tillvara de anställdas kun-
skaper men det krockar med ett centralt planeringssystem och krav på att väldigt detalje-
rat kunna kontrollera varje maskins arbetsinsats vilket ju blev detsamma som varje män-
niskas arbete. Det där gluttandet över axeln tog bort lusten att engagera sig.”

”Det var ju som att vi ändå inte betraktades som vuxna människor och blir du
övervakad på det där viset då är det lätt hänt att det istället blir en sport, en utmaning att
lura övervakarna och kringgå kontrollen”, säger Elisabeth allvarligt och eftertänksamt.

Det skall bara bli en minut det här. Ja, så får de mer då planeringsuppgifter.
”Men det allra mest matnyttiga handlar förstås om kostnader som direkt har med

vårt jobb att göra och tider av alla slag. Hur lång tid tar det att få hem reservdelar, hur
lång tid tar det tills det kommer material som vi har beställt, hur lång tid tar det att göra
olika saker beroende på vilken maskin och vilken kamrat, faktiskt, som också skall göra
dem – uppgifter som vi aldrig skulle acceptera att de registreras någon annanstans, men
här vet vi var vi har dem.”

Lars Ilshammar: Kan vi inte…

Birgitta Frejhagen: Nej, men får jag, bara sista meningen.
”Den information som vi lämnar bygger på väldigt detaljerade mätningar, men re-

sultaten om Andersson, Pettersson, Lundström och mig, de stannar här”, säger hon, och
viftar med en av gruppens floppydiskar, ”vi har dem inlåsta. Visserligen litar vi nog på
arbetsgivaren i princip, vi har ju avtal om det här, men det är ju onödigt att utsätta folk
för frestelser i onödan.”

Lars Ilshammar: Kan vi inte få hoppas på att du donerar en kopia av det här materialet
till projektet så kan det ingå i minnessamlingarna. Vi skall alldeles snart, som det heter på
god nysvenska, öppna golvet för frågor. Men innan dess så finns det en avslutande eller
möjligen sammanfattande fråga som vi gärna vill ställa till panelen kring just debatten om
Metropolit och det som hände i mitten på 1980-talet. Och det är: fanns det någon som
såhär i eftervärldens ljus, som ni kan se det, framförallt tjänade på den här debatten, av-
siktligt eller inte. Alltså fanns det någon som tjänade på den, något intresse eller någon
person eller och så vidare, ja, Sten-Åke.

Sten-Åke Stenberg: Kanske vi skall börja en ny diskussion även om vi redan har varit
inne på det. Massmedia tjänade en förskräcklig massa pengar på sådant här och det fort-
sätter de att göra. Massmedia beter sig precis likadant idag som de gjorde på den tiden.
Det är massor med människor som kränks och har kränkts under den här tiden. Deras
privatliv har hängts ut på väldigt konstiga grunder och det är för mig en större skada. Mig
veterligt har inte en medborgare, trots att registren är ganska stora, blivit kränkt på grund
av forskningen. Däremot så sker det nästan dagligen i kvällspressen. De var drivande vid
den här tidpunkten och de tjänade pengar på det. Sedan tror jag att det fanns andra med,
och där är jag väldigt spekulativ nu, men det kan jag kanske få vara, typ, om jag hade
jobbat på Expressen. Freese hade förhoppningar om att tjäna på den här debatten i den
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meningen att ta knäcken på samhällsforskning eftersom han ville ha en annan politik som
innebar lite forskning mycket marknad. Han gick också till näringslivet efter Datainspek-
tionen. Jag tror att det fanns sådant med i bilden, men det gick ju inte däremot.

Lars Ilshammar: Det är synd att han inte kunde vara med oss.

Birgitta Frejhagen: Ja, det är det verkligen.

Sten-Åke Stenberg: Både han och Carl Gunnar dog ju strax efter varandra vilket nästan
är lite symboliskt.

Kajsa Klein: Anders, du är representant för massmedia, visserligen inte Expressen, håller
du med om detta?

Anders R Olsson: Ja, visst, det är klart att massmedia sålde på de här upphaussade
skandalerna så länge det gick. Det gjordes det en del försök, efter Metropolit, att slå upp
nya dataskandaler men engagemanget hade på något sätt dött ut. Om någon tjänade på
det i övrigt vet jag inte. På en ideologisk nivå tror jag möjligen att det var en seger för ett
mer individualistiskt politiskt tänkande över det gamla hederliga folkhemstänkandet där
man också såg till kollektivets och samhällets intresse. Man skulle kunna se det som ett
tecken på ett stärkt amerikanskt inflytande på svenskt tänkande med mer individualism.
Någonting i den stilen.

Kajsa Klein: OK. Någon annan? Nej, då öppnar vi upp för frågor då.

Yngve Sundblad: Jag heter Yngve Sundblad och är professor på KTH i människa- da-
torinteraktion. Jag skulle vilja att vi sade lite mer om vad som hände på 70-talet. Jag tyck-
er att vi ska vara lite mer stolta över den debatt vi ändå drog igång då och som ni har
nämnt. Det har varit väldigt mycket kring det här Metropolitprojektet som jag knappt
uppmärksammade. Däremot uppmärksammade jag väldigt mycket vad som hände på 70-
talet vilket har att göra med att jag var politisk ledamot i Datalagstiftnings–kommittén
1977–80, för VPK, så att ni vet det då. Och apropå det här med vänstern, Anders, det
kanske fanns de som såg så inskränkt på det som du sade, men jag drev i den kommis-
sionen tre frågor: integritet på arbetsplatserna, offentlighetsprincipen och att tillåta social
longitudinell forskning men under väldigt ordnade former. De forskningsetiska frågorna
var viktiga och jag kan fortfarande inte riktigt förstå varför man i Metropolit måste hålla
det hemligt, det vill säga att man inte kunde ha skriftligt samtycke från alla som var med.
Då tycker jag inte det hade varit något problem med det projektet, men det är min per-
sonliga åsikt om just detta. Det fanns alltså en spännande debatt redan på den tiden och
till båda Birgittorna får jag ju säga att 1978 eller -79 gjorde Torbjörn Fälldin ett utspel när
han skulle ta bort personnumren. Jag hittade en artikel i Dagens Industri av den andra
Birgitta, Birgitta Frejhagen, där du försvarar personnumren och till och med tycker att
företagen skall ha personnummer, vilket har hänt så småningom. Det tycker jag ur integ-
ritetssynpunkt är betydligt bättre än den idé man hade från början att försöka genom den
konstlade åtgärden försvara integriteten. Man har mer integritet om man har ett person-
nummer än om man heter Arne Andersson i någon mening. Sedan bara en kommentar.
Jag har haft Hannes Alfvén som lärare och han berättade faktiskt för mig att han var in-
spirerad av Karel Capeks Salamanderkriget. Läs den! Det är egentligen samma sak, det är
bara det att de här väldigt goda salamandrarna som tar över är för goda för mänsklighe-
ten så att vi utrotar dem. Det var väl lite samma idé kring de här datorerna.
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1984 är för mig faktiskt det år då Apple hade en annons som hette ”This Is Why
1984 Won’t Be Like 1984” och jag tror faktiskt det kanske var viktigare. Sedan till slut
bara, såhär mycket pressklipp har jag från 70-talet kring de här frågorna. Det var alltså
väldigt aktuellt då också. Och i hälften stod det storebror. Så på det sättet så fanns det ju
ett genomslag, att folk hade läst 1984.

Lars Ilshammar: Det här kanske vi också får kopiera då vid tillfälle.

Yngve Sundblad: Javisst, jag kan låna ut det här till Kajsa.

Lars Ilshammar: Ja, här finns många frågor nu att kommentera, skall vi skicka över det
till panelen?

Kajsa Klein: Anders viftar här.

Anders R Olsson: Nej, men bara kort om detta med integritet på arbetsplatsen. Jag är
influerad av 68-vänstern. Jag hävdade flera gånger i samtal med Freese, som ju var ut-
präglat borgerlig i sin framtoning, att "du hackar hela tiden bara på myndigheterna och
vad de gör med personuppgifter men man ser dig aldrig jaga storföretagen och kritisera
deras övervakning". Han var påtagligt skicklig på att komma undan det där argumentet
och jag kunde aldrig bevisa att han hade fel därför att det aldrig kom in några anmälning-
ar från facken. Det var väldigt sällsynt att anställda klagade hos Datainspektionen. När
det uppstod diskussioner hände det till och med att det var facket som krävde att det
skulle registreras. På många arbetsplatser där man hade ackord ville de anställda ha en
väldigt detaljerad registrering av vad var och en åstadkom. Då blev ackorden rättvisa.
Birgitta Frejhagen kan säkert mer om hur Datainspektionen handskades med de där frå-
gorna men jag var själv förvånad. Jag letade verkligen dataskandaler i storföretagen och
hade svårt att hitta några.

Kajsa Klein: Sten-Åke.

Sten-Åke Stenberg: Bara det här korta lilla om ”hemliga” Metropolit. Jag skulle vilja
spela Carl Gunnar Janssons roll här i någon mening och säga att kalla det gärna för okänt
men hemligt tycker jag är en vulgarisering av hur läget faktiskt var. Det var inte hemligt.
Var och en som vände sig dit fick veta att projektet fanns. Det började under en tid när
det inte var några frågor överhuvudtaget. Det var inget problem. Sedan sitter man där
och jobbar på och man har samlat på sig alla de här registerdata. Det kan ifrågasättas om
man skall göra det på det sättet eller inte, men man har gjort det i alla fall. Och så skall
man då informera? Hur skall det gå till då? För det första skulle det där ha kostat i dagens
penningvärde cirka nittiotusen kronor bara i porto att göra den här informationskampan-
jen till alla de här observationerna. Plus att man antagligen kommer att skicka en del brev
fel för ni har ju själva sagt att de var ganska dåliga på att hålla koll på data. Det kan ställa
till det ute i stugorna på olika sätt och vis. Så det fanns naturligtvis ett problem med det
här. Man hade begränsade forskningsresurser och nittiotusen det är mycket pengar i vår
värld. Det är inte alldeles lätt att bara tjoa till och säga att de borde ha informerat. Det var
lättare sagt än gjort. En del var utomlands. Skulle man tagit hänsyn till det på något sätt
så att just de fick inte veta det här? Och man hade fått göra en stor körning igen i register
för att försöka kolla upp var alla de här människor var och vi hade ett bortfall som aldrig
skulle få veta det då. De som är döda, skulle vi ha informerat dem i den meningen att
deras efterlevande kanske borde få veta att de fanns i registren? Det fanns en massa
komplicerade överväganden som gör det lite gråare än svartvitt kan man väl säga.
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Kajsa Klein: OK, Birgittorna.

Birgitta Frejhagen: Ja först det här med uppgifter om anställda i Datainspektionens
styrelse. Som jag minns det så var det på de här trettio sammanträden, och det är ganska
många styrelsesammanträden, så var det bara två gånger det var uppe. Ena gången gällde
Götaverken och ett löne- och personalregister som också inkluderade meritvärdering,
och andra gången gällde det Skaraborgsbanken och kontorsanställda. Så de kom inte till
styrelsen utan ansågs vara så självklart att de behövdes. Och var det personuppgifter som
registrerades indirekt via maskinuppgifter så var det naturligtvis inte ett personregister.
De vanliga planeringssystemen var undantagna per definition, det var inget ljus på dem.

Birgitta Hambraeus: Får jag?

Kajsa Klein: Ja, och sedan tar vi en ny fråga.

Birgitta Hambraeus: Det där med att Torbjörn Fälldin ville ta bort personnumren, var
det en partimotion där han stod som första namn, eller var det hans personliga åsikt? Jag
minns det inte, men jag kommer naturligtvist inte ihåg allting. Kan du förklara lite, lite
tydligare, i vilket sammanhang ville han ta bort dem?

Yngve Sundblad: Vad som står i Dagens Industri här det är bara att det är LO:s svar på
Fälldins utspel i personnummerfrågan. Jag kan faktiskt inte påminna mig, men Birgitta
Frejhagen kanske kommer ihåg det eftersom du är den som svarar på det i det här sam-
manhanget.

Birgitta Frejhagen: Jag måste erkänna att jag inte heller kommer ihåg det. Just Torbjörn
Fälldin kommer jag inte ihåg, men däremot kommer jag ju väldigt väl ihåg debatten. Det
fanns en diskussion om att vi inte skulle ha personnummer med kontrollsiffra, utan vi
skulle ha vanliga namn och adress och så vidare. Att personnumret skulle bort, den dis-
kussionen fanns definitivt.

Lars Ilshammar: Då fyller vi på med en fråga till.

Thomas Osvald: Jag heter Thomas Osvald och jag jobbade i Datainspektionen…

Birgitta Hambraeus: Förlåt, vad heter du?

Thomas Osvald: Thomas Osvald, jobbade i Datainspektionen mellan 1973 när myndig-
heten tillkom och till 1984. Jag ansvarade där för tillsynsverksamheten, det vill säga kla-
gomål och inspektioner och sådant. Det var trots allt en framsynt lagstiftning och en ba-
lans mellan det väldigt formella, besluten som skulle tas av juristerna, å ena sidan och å
andra sidan tillsynen eller kontrollerna. Jag kan inte erinra mig att någon någonsin klaga-
de över kontrollverksamheten och inspektionerna eller hade synpunkter på dem eller
önskemål om dem ens. Utan det där sköttes helt inom de fyra väggarna.

Det vi pratar om nu här det är mycket ett överhetsperspektiv egentligen. På så vis så
är det ett ganska traditionell svenskt sätt att se på saken. Vi är nämligen i det här landet
väldigt laglydiga och noggranna och gör som överheten säger till oss. Jag kommer ihåg
ifrån när jag jobbade i Bryssel några år att när man skulle testa nya direktiv som EU tänk-
te ge ut då testade man de på Sverige därför att man visste att om de fungerar i Sverige
där alla följer alla regler till punkt och pricka då duger de även för övriga Europa.
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Lars Ilshammar: Skall vi se om någon kan kommentera så långt kanske? Är det någon
som känner sig manad i panelen, Peter?

Peter Seipel: Ja det är en fråga till Thomas. Datasäkerhet dök ju upp som ett tema gans-
ka tidigt och man diskuterade om det skulle utfärdas föreskrifter från myndigheten. Hur
upplevde du den problematiken? Jag vet att du var ganska involverad i datasäkerhetsfrå-
gorna och inspektionen i övrigt hade väl inte sådan där väldigt stor kompetens att hantera
den sidan av sin uppgift?

Thomas Osvald: Nej det hade man nog inte. Ja, det blev, kan man väl säga, ett nödvän-
digt verktyg för att kunna göra de där inspektionerna som ju sträckte sig över alla tänkba-
ra verksamheter och områden. Och skulle man kunna på ett par timmar inspektera dem
och få någon uppfattning om hur det faktiskt fungerade så krävde det att man hade ett
standardiserat tillvägagångssätt. Det var det vi försökte utveckla och den modellen har
sedan fungerat som standard i Standardiseringskommissionen.

Lars Ilshammar: Ja, någon mer, skall vi då flytta mikrofonen.

Okänd: Ja tänkte tillbaka på 70-talet. Om jag har förstått det rätt så var den svenska data-
lagen en av de första som kom till, jag kan ha fel. Då frågar jag mig, vad var drivkrafterna
för att få fram det här? Vad var det för intressenter som verkade för att det här kom till?
Sedan tycker jag också att det vore intressant att höra i vilken mån det här har påverkat
andra datalagar? Eller vi har lärt av andra datalagar? Vi har hört om offentlighetsprinci-
pen och påverkan på EU men inte den internationella utvecklingen när det gäller datala-
gen och vad den täcker. Det vore ganska intressant att höra och framförallt då under 70-
och 80-talet.

Lars Ilshammar: OK det var två konkreta frågor. Vem känner sig manad?

Birgitta Frejhagen: Lars Ilshammar…

Lars Ilshammar: Nej, han deltar inte i den här diskussionen på det sättet, Peter kanske.

Peter Seipel: När det gäller datalagen i stort brukar den väl oftast presenteras som före-
gångare och idéer gavs åt andra håll så det ligger nog en hel del i det. Den enda liknande
lagstiftning som fanns det var ju en tysk delstatlig reglering som var tidigare än datalagen.
Sedan var det väl inte bara fördelar från vår synpunkt att vara ute så tidigt. Det orsakade
en hel del arbete att yxa till det med olika modifikationer. Så småningom började den
fungera rätt så bra. Offentlighetslagstiftningen den har du ju hört att det finns olika me-
ningar om. Jag är optimistisk, jag tror faktiskt att om man jobbar för den här linjen att få
ökad öppenhet, så har den förutsättningar för framgång om man ser på vad som har
hänt. Men det var ingen stor fråga från början. Den kom så småningom när EU började
titta närmare på det här, på, ja, det kanske var på 80-talet det började komma rapporter
om helheten med offentlighetslagstiftning, personuppgiftslagstiftning och säkerhetslag-
stiftning, en trippel som hör väldigt nära samman. Min fråga till Thomas Osvald handlar
lite om detta. Man hade standarder för tillsyn, men minns jag rätt så var det väl ganska
tidigt också diskussioner om man skulle utfärda allmänna föreskrifter om säkerhet. Det
handlade om hur man skulle gå tillväga, men någon reglering blev det aldrig av olika skäl.
Först senare kom det reglering av det slaget.
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Det blev lite rabalder om kreditregister, om ni minns det. Att Dunn & Bradstreet
hade köpt upp ett svenskt företag som sysslade med kreditupplysning och det var också
en oro kring vad som nu skulle hända med registren. Så att det hände väldigt snabbt det
där, tydligen fanns det någon slags handlingsberedskap för det här problemet. Den när-
maste förebilden var ju USA där det också var en folkräkning i mitten på 60-talet som
startade diskussionen. Går man riktigt långt historiskt tillbaka, ända till 1890, så får man
bilden redan där, därför det var ju den första folkräkningen i USA som använde hålkorts-
teknik. Det innebar att man kunde ställa betydligt fler frågor än vad man hade gjort i tidi-
gare folkräkningar och detta upprörde människor och startade alltså en modern integri-
tetsdiskussion. Många svenskar hade ju läst om det här och tagit intryck av den ameri-
kanska diskussionen. Jag tror det bidrog till att bereda marken för det här snabba lagstift-
ningsingreppet och man använde ju då en sittande kommitté som fick tilläggsdirektiv.
Ganska raskt så jobbade man då in det här. Det faktum att Jan Freese då blev inblandad
var ett försök att tillföra teknisk expertis för Jan hade jobbat med ADB i rättsväsendet
och bland annat skrivit en bok tillsammans med Kent Skoog och Toomas Tael som gavs
ut 1972 så han kunde liksom det här med datorerna.

Kajsa Klein: Återigen denne Freese, Birgitta vill säga någonting, sedan tar vi en till fråga
från publiken.

Birgitta Hambraeus: Jag sitter och funderar över de frågor som vi har som tema för
den här utfrågningen. Man talar om datoriseringen här som om det vore ett begrepp som
bara liksom sker, eller hur. Man frågar varför datoriseringen omgavs med sådan skräck
och vilka intressen låg bakom debatten och så vidare. Alltså, datorisering kan ju utvecklas
åt väldigt många olika håll beroende på intressena, eller hur? Jag tycker att det blir rump-
hugget och eftersom historien så att säga måste dra ut sina slutsatser också i framtiden
hoppas jag att det som Birgitta tog fram här om att den utveckling som är på gång när
det gäller datoriseringen nu är någonting som vi kanske skall vara rädda för medan detta
som då gjorde det möjligt för oss att korrespondera med hela världen, alltså globalise-
ringen, att vi kan prata med alla människor oberoende av var de bor, och så vidare, det är
ju en fantastisk sak. Det kanske finns anledning att skilja lite på det och inte dra slutsatsen
att oron för datoriseringen är något vi kan lägga bakom oss i och med att 1984 inte var
något att vara rädd för, så blev det ju inte, och Metropolitprojektet var sannerligen ingen-
ting att vara rädd för. Jag tror att då skriver man historia på ett felaktigt sätt, man måste
problematisera ordet datorisering i sammanhanget.

Lars Ilshammar: Tack för den kommentaren, då tar vi en till fråga eller synpunkt här-
ifrån.

Torbjörn Nilsson: Ja, jag heter Torbjörn Nilsson och är från Samtidshistoriska Institu-
tet och jag är just ansvarig för den typ av vittnesseminarier som ni ordnar här. Jag kan
passa på att säga att ni har fått tag på en väldigt bra och intressant panel, därför det kan ju
knappast panelen säga och kanske inte arrangörerna heller, så att nu har vi fått med det i
alla fall. Men förutom det så tycker jag att om man ser det lite mer ur ett samtidshistoriskt
perspektiv så är det som egentligen bara berörts lite grand kopplingen mellan de här sa-
kerna vi talar om och den mera övergripande samhällsutvecklingen. Jag tänker att om
man tittar på folk- och bostadsräkningen kring 1970 och när Metropolit drog igång, det
är ju den tid då samhällsplanering och tanken att man bara genom att samla in mycket
uppgifter sedan kan styra utvecklingen och planera för framtiden och en god grund för
alla de goda reformer man har i åtanke. Detta är ju i sin höjdpunkt vid den här tiden. För
att förstå varför det sedan blir ett sådant ståhej i mitten på 80-talet när Metropolitnyheten
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kom ut är det ju viktigt att väga in andra tankar som fanns i samhället, sådant man förut
tog för självklart och som man uppenbarligen inte reflekterade över överhuvudtaget som
integritetsfrågan när det här drogs igång. De är då plötsligt mycket kontroversiella när det
väl kommer fram och då förefaller det som att man inom de här projekten, både när det
gäller folk- och bostadsräkningen och Metropolit, är liksom helt oförstående för den här
kritiken. Man har inte sett eller förstått att här blir det en opinion som kanske egentligen
inte har så mycket med det här konkreta forskningsprojektet att göra utan som riktar sig
mot närliggande större processer som har att göra med hur individen fungerar i det stora
samhället och en tilltagande kritik mot kollektiva lösningar. Vilket gör att det uppenbarli-
gen blir en väldigt konstig debatt eftersom man på ett sätt diskuterar ett projekt men
egentligen så drivs man av någon annan typ av oro. Om man ser det så, så blir det kanske
lite mer förklarligt varför en sådan här tillsynes förhållandevis ganska oskyldig sak, ett
forskningsprojekt, lyfts upp som det största hotet mot integriteten när det naturligtvis
finns många andra större problem. Här blir det på något sätt punkten där allting kan fo-
kuseras. Så skulle jag vilja se det utifrån hur ni har diskuterat.

Kajsa Klein: Vad var denna andra typ av oro är jag också nyfiken på, vill du ha svar från
någon särskild i panelen?

Torbjörn Nilsson: Nej, men är det någon som vill kommentera så är väl det bra.

Lars Ilshammar: Birgitta?

Birgitta Frejhagen: Ja, jag kan i stort precis dela det du säger. Så upplever jag det. Och
nu känner jag mig personligen väldigt orolig. För när jag slår på datorn vet jag att jag är
nåbar, alla mina uppgifter är nåbara för väldigt många ute i världen. Alltså, jag orkar inte
hålla reda på säkerheten, jag gör det inte och jag tror tyvärr att vi är väldigt många som
inte gör det. Och detta kan gå fullständigt fel. Jag tror att vi har ett behov av att återigen
titta på de här maktfrågorna och perspektiven.

Kajsa Klein: Ok. Sten-Åke?

Sten-Åke Stenberg: Jag tror att det finns olika skäl till varför man blir så orolig och att
det blandades ihop med det här forskningsprojektet. Men jag tror att det var en sådan här
dynamik som gjorde att det exploderade just kring Metropolit. Det var lätt att få tända
gnistan där. Det var femtontusenetthundrasjutton människor som skulle känna indigna-
tion och det talade man om för dem i Expressen med rubriker som att de har stulit ditt
privatliv, de har sålt informationen till USA. Man fick höra att man var barklädd in på
bara kroppen. Och det är klart att när femtontusen människor delar detta öde, påpiskade
av kvällspress och morgonpress så blir det ett jävla hallå i det här landet. Det är ju inte så
konstigt. Det är ju svårare att banka igång en liten skolklass någonstans eller något så-
dant. Här hade vi femtontusen, och dessutom var vi i trettioårsåldern i vår mest, liksom,
argsinta ålder, kan man säga.

Kajsa Klein: Känner du igen detta?

Anders R Olsson: Jag tycker också att det som Torbjörn säger är väldigt klokt. Det
journalistiska perspektivet är ju att de här större samhällsrörelserna, kontinentalsocklarna
som rör sig långsamt, de går det aldrig att göra nyheter av eller sälja några tidningar på.
Det måste till en krok att hänga upp nyheterna det på. Även om jag i och för sig är kritisk
till Metropolitprojektet som sådant på rätt många punkter så är det ju uppenbart att det
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var ett journalistiskt misslyckande på många sätt också. Det sades massor av dumheter
och publicerades säkert en massa felaktig information under den här mediekampanjen
också. Men det är väl så det går till, bakom nyheterna döljer sig ofta något annat.

Lars Ilshammar: Någon mer i panelen som vill kommentera den frågan? Då tar vi en ny
fråga här uppe.

Peter Johansson: Ja, jag heter Peter Johansson jobbar på Institutet för framtidsstudier.
Jag har en fråga gällande datalagen som kom -73. Om jag förstår saken rätt så gjorde man
i lagen ingen större distinktion i alla fall mellan olika typer av register så att forskarregister
kunde var detsamma som ett beslutsregister eller administrativa register. Så vitt jag förstår
saken så försökte man från forskarsamhället hävda att här fanns det en distinktion därför
att forskningsregister låg liksom inte till grund för beslut. Man kan väl ställa en fråga här
till Peter Seipel, stämmer det här och tror du att det i sådana fall beror på att man i Sveri-
ge var så tidig med den här lagstiftningen? Min andra fråga vill jag ställa till Birgitta Frej-
hagen. Hur såg man i Datainspektionen på forskarsamhällets mobilisering i den här frå-
gan, spelade den roll för ert arbete?

Kajsa Klein: Ja, Peter vill du börja?

Peter Seipel: Medvetenheten om de distinktioner som bör göras mellan olika typer av
register, inklusive de mellan forskningsregister och andra register kom successivt. Nu har
jag ju inte hela rättsutvecklingen i huvudet men jag minns bland annat diskussionen om
informerat samtycke och hur man skulle tillämpa principen om informerat samtycke på
olika typer av ansökningar. Man har så småningom nått någon slags gott juridiskt läge i
den delen, det är väl vad jag kan säga om det. Och sedan, bara ett sista tillägg också, fe-
nomenet med särskilda registerlagar bör man ju också titta på. De växer ju fram efter-
hand som man får specialregleringar och idag har vi minst åttio-nittio sådana speciallagar
om olika typer av register.

Birgitta Frejhagen: Det som var utgångspunkten var alltid personuppgifterna och om
individen skulle kunna bli kränkt. Det fanns ingen systematisk uppdelning i typer av re-
gister som jag kan komma ihåg. Forskningssamhällets behov fanns absolut, och jag
minns nästan ordagrant från ett av protokollen när Metropolit hanterades att ordföran-
den svarade att Riksarkivet hade inte kallats därför att det var uppenbart att Riksarkivet
hade samma synpunkt som forskarsamhället och därför så behövde man inte kalla trots
att styrelsen hade beslutat om det. Så där fanns det i alla fall någon slags summering i
förhållande till forskarsamhället som i och för sig var negativ. Men efter det här då kom
uppdelningen i typregister. April -87 kom det en praxis i form av ett förenklat förfarande
för direktreklam och i november -87 kom det en praxis för forskningsregister och sedan
kom det ganska många sådana och där datainspektionen arbetade ihop med de som före-
trädde de som ville ha ett förenklat förfarande. Och det måste jag säga, det som var rik-
tigt konstruktivt under mina år i Datainspektionens styrelse, det var de här olika förenk-
lade förfarandena för olika delar av samhället. Därför att diskussionen i sig, till exempel
inom direktreklambranschen eller inom livsmedelsbranschen, och det var mängder av
sådana här, hade ju en väldig inskolningseffekt på de branschens egna normer för hur
man byggde upp sina system och sina register.

Lars Ilshammar: Anders.

Anders R Olsson: Jag vill bara kort göra den reflektionen att datalagen gällde fram till
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1998 när den övergick i personuppgiftslagen som i hög grad ser likadan ut även om den
har ett lite vidare tillämpningsområde. Men jag tror att det är viktigt att se en grund-
läggande skillnad mellan de där lagarna. I personuppgiftslagen är grundprincipen sam-
tycke. Har man samtycke så får man registrera, beslutet ligger hos individen, medan i
åtminstone den första versionen av datalagen så fanns detta överhuvudtaget inte med.
Det spelade ingen roll om den som blev registrerad gick med på det eller inte. Datain-
spektionen var liksom folkets värn mot överheten och det var med det perspektivet man
skrev lagen.

Lars Ilshammar: Då tar vi en ny fråga som kanske måste bli den sista.

Christer Marking: Christer Marking, Stockholms stad. Jo, jag sitter och funderar på det
som handlar om arbetslivet och som Birgitta har varit inne på flera gånger. Mot bakgrund
av vad Torbjörn säger vill jag påpeka att någonting annat hände samtidigt. Vi talar om
Metropolit precis som om det var någon singulär händelse, men vad hände i samhället i
övrigt? Om jag kommer ihåg det rätt så var det ett himla väsen runt arbetslivets datorise-
ring under en stor del av 70-talet och under den här tiden, under 80-talet. Det hände
mycket både i offentlig sektor och privat sektor. Man stod inför olika val av centrala sy-
stem och lokala system, Birgitta Hambraeus pekade på ett sådant exempel. Det var också
två världar, den offentliga världen, demokratisk och med inflytande och sedan den plane-
rade världen i arbetslivet, en slags planerad stalinistisk ekonomi utan inflytande och så
vidare. I och för sig så kom medbestämmandelagen fram med krav men det var ändå ett
väldigt väsen och en konflikt runt detta. Alltså, den ena frågan som jag skulle vilja ställa
är varför diskussionen om integriteten i arbetslivet var så svag? Och jag skulle vilja
komplettera den frågan med att säga att till den andra dataproppen som kom på 80-talet
så fanns det ett konkret förslag som jag själv stod bakom om att det här måste regleras i
eller tas upp i propositionen men det sade man nej till på Justitiedepartementet då. Såvitt
jag förstår så var det här undantaget, regleringen utav integriteten generellt sett i arbetsli-
vets område förutom när det gäller vissa register som man kunde gå till, då man måste
höra om man fick använda eller inte. Så att det är två frågor, varför var det så svagt och
kunde det vara så att i förhållandet att människors liv påverkades starkt av datorisering i
arbetslivet också påverkade deras förhållningssätt till den förändring eller det väsen som
det blev runt Metropolit.

Lars Ilshammar: Någon som känner sig omedelbart manad, Birgitta?

Birgitta Frejhagen: Ja, jag tycker att det är oerhört intressant det du säger, och det var
ju en både svag och en stark diskussion, som jag minns det. Jag upplevde att det fanns en
stark diskussion i fackförbundspressen, till exempel, Om man skulle räkna antalet artiklar
så var det ju mängder av artiklar om detta under de här åren. Jag kan tänka mig att det
fanns få områden med så många artiklar. Och frågorna debatterades på helsidesuppslag,
gång på gång både i centrala fackförbundstidningar och mer lokala tidningar. Däremot
fick det väldigt lite genomslag i vanlig press. Fanns det med då var det främst skandalerna
som togs upp. Och det var ju som jag sade tidigare oerhört många som anmälde sig och
gick på studiecirklar. Att få folk att gå på studiecirklar är inte lätt, tvärtom. Det måste
vara någonting som drar och som man vill göra själv. Så det var en väldig stark debatt.
Och jag tror att den debatten som man kanske i början upplevde att man förde lite i iso-
lerat, den fick sedan ett genomslag när det blev en offentlig debatt via Metropolit. Jag
tror att den beskrivningen är väldigt korrekt.
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Birgitta Hambraeus: Det var någonting som hände på 80-talet. Man satsade mer på
individen istället för kollektivet. I riksdagen lade ju Kjell-Olof Feldt fram förslag till total
avreglering av kapitalet och vi anpassade oss till det nyliberala systemet utan egentlig de-
batt. Och jag vet inte vad det har för inverkan på datoriseringen men någonstans så är det
alldeles uppenbart att det någon sorts allmän inställning till samhället vände under 80-
talet.

Lars Ilshammar: Birgitta.

Birgitta Frejhagen: Jag tänker på lagstiftning. Det fanns ju två lagar som påverkade
användningen av datorer i arbetslivet oerhört mycket utöver datalagen. Den ena var sty-
relserepresentationslagen, från 1973, samma år som datalagen. Den innebar att på de
större arbetsplatserna så fanns det personer från facket med i styrelsen och som tog be-
slut i styrelsen. Sedan var det medbestämmandelagen som innebar information om inte
annat, och medverkan, vilket också innebar medvetenhet och incitament att påverka. Så
det fanns ju en grund för att ha den här intensiva arbetslivsdiskussionen. Det gick att
påverka. Man visste vad som pågick och man förde debatten, men den var inte en del av
Expressens eller DN:s sidor.

Lars Ilshammar: Tack så mycket. Är det nu någon i panelen som vill kommentera de
här två specifika frågorna eller dagens tema överhuvudtaget? Finns det någonting mer att
säga i frågan just nu? Tystnad råder…

Sten-Åke Stenberg: Jag satt för nära stormens centrum för att höra någonting utanför
dörrarna på universitetet så att jag har inte så mycket att säga.

Lars Ilshammar: I så fall så är klockan halv fem och vi har precis nått slutet på dagens
program, det är dessutom fredag och vi får åka hem. Det viftas, ja?

Thomas Osvald: Hur ni uppfattar den här diskussionen? Vad drar ni för slutsatser,
tycker ni att den var bra eller dålig?

Lars Ilshammar: Att vi tycker att det var bra och intressant tror jag vi kan vara väldigt
överens om. Det spritter lite grand i forskartarmen att få återvända till det här området
och det här materialet. Däremot tror jag man kan säga som, var det Zhou En Lai När
han fick frågan vad man kan lära sig om franska revolutionen så sade han ”It’s too early
to tell”. Det kan man väl säga som svar också på vilka konkreta slutsatser man skall dra
av det här seminariet.

Ja, då får det bli väldigt kort då, för vi måste alldeles snart sluta. Men vi tar en kom-
mentar till.

Crister Skoglund: Nej jag skulle bara passa på att göra PR därför att just den här frågan,
om den allmänna debatten, fackföreningarna och synen på datorer i arbetslivet, är tänkt
för ett sista temat i den här serien av vittnesseminarier. Det seminariet kommer att hållas
antingen här eller på Södertörns högskola i maj månad. Jag vill alltså ha namn och tips
på personer som ni vet om skulle kunna komma med bra synpunkter i det här. Det var
bara det.

Lars Ilshammar: Det var något att tänka på.
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Birgitta Frejhagen: Lars, får jag ta ordet från dig, och tacka dig och Kajsa för jag tycker
att vi kan också göra en recension såtillvida att vi har fått en väldigt god vägledning under
det här seminariet. Och det är alltså Lars och Kajsa som har lagt upp seminariet och det
är ett av tre inom det som heter Användarprojektet som P O berättade om i början. Det
mellersta kommer Yngve Sundblad att hålla i. Det kommer att handla om användarnas
påverkan på tekniken. Och senare i vår kommer det sista i det här Användarprojektet
som ska handla om idédebatten och det kommer Crister Skoglund från Södertörns hög-
skola att ansvara för. Och jag är alltså projektledare för Användarprojektet inom IT-
historiska projektet. Ni ska alla ha ett stort tack för den här eftermiddagen.

Lars Ilshammar: Tack, och då tar jag tillbaka ordet och säger stort tack till panelen och
till auditoriet för väldigt intressanta inlägg och att ni har tagit er tid den här eftermidda-
gen för att dela med er av era minnen som nu är Tekniska museets egendom för ni har
skrivit på ett papper om detta, och det kan man ju möjligen diskutera om det finns intres-
santa integritetsaspekter på. Tack allihop för idag, slut för idag.


