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Abstract

This interview with Ingrid Strandgård was conducted at her
home in Västerås by Julia Peralta on 27 November 2007. It
focuses on Strandgård’s work at Västerås Council’s computer
lab and her first contact with digital technology in the mu-
nicipal administration office in Västerås at the end of the six-
ties. In this interview Ingrid Strandgård describes also how
computer technology was first introduced and implemented
by the local public sector institutions. The computer lab at
Västerås was also used by other local councils in the mid-
swedish region up until its takeover by Kommundata in the
eighties.
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Informant: Ingrid Strandgård
Intervjuare: Julia Peralta
Tid: 27 november 2007
Plats: Västerås

Julia Peralta: Vi börjar med att du, Ingrid, berättar lite grann om dig själv. Var är du
född någonstans?

Ingrid Strandgård: Jag är född i Haparanda. Alltså gränsstaden till Finland. Och sedan
har jag flyttat så jag har bott först i Kalix och sedan har jag arbetat i Gävle och sedan har
jag arbetat i Jokkmokk och där gifte jag mig. Vi flyttade till Lidingö. Och från Lidingö,
flyttade vi till Umeå och från Umeå flyttade vi hit till Västerås.

Julia Peralta: Hur gammal är du idag?

Ingrid Strandgård: Jag har fyllt 70 år.

Julia Peralta: 70 år. Gick du i skolan då i Haparanda?

Ingrid Strandgård: Jag gick i skolan i Haparanda och tog realexamen och sedan gick jag
på Handelsskolan. Men på grund av familjeskäl så var jag tvungen att sluta innan termi-
nen, innan utbildningen var färdig. För att bidra med pengar hem. På den vägen har det
varit.

Julia Peralta: Ja, hur gammal var du då?

Ingrid Strandgård: Jag var 16 år när jag slutade skolan.

Julia Peralta: 16. Du avbröt dina studier då?

Ingrid Strandgård: Ja.

Julia Peralta: Du har inte läst efter det.

Ingrid Strandgård: Nej.

Julia Peralta: Eller gått i skolan.

Ingrid Strandgård: Nej, sedan har jag bara haft en brokig bana med olika yrken. Jag
började arbeta på Apoteket, som tekniskt biträde.

Julia Peralta: Vad gjorde du då?

Ingrid Strandgård: Ja, man expedierade kunderna. Och man gjorde piller, ögondroppar,
och man gjorde injektionslösningar, sterila och satt i en bur och gjorde, ja blandade,
hjälpte till att blanda hostmediciner och allt möjligt sådant här då.

Julia Peralta: Det var ditt första arbete?

Ingrid Strandgård: Det var mitt första arbete. Och…
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Julia Peralta: För att göra det så behövde du ingen utbildning?

Ingrid Strandgård: Nej då läste jag en, det fanns en korrenspondensutbildning för Apo-
tekstekniker, och den läste jag.

Julia Peralta: Och den gick du färdig.

Ingrid Strandgård: Så den har jag i botten. När vi bodde på Lidingö, då arbetade jag
också på Apoteket vid Odenplan, inne i Stockholm. Och då arbetade jag mest på konto-
ret med redovisningar och faktureringar och sådant här. Och sedan värvade Lidingö
kommun mig att börja på avlöningskontoret hos dom. Först som sekreterare åt bygg-
nadschefen och sedan arbetade jag på avlöningskontoret där.

Julia Peralta: Så du gick från Apotekstekniker till att bli någon form av…

Ingrid Strandgård: Kontorsråtta.

Julia Peralta: Administrations…

Ingrid Strandgård: Ja, just. Och i Umeå tänkte jag frilansa då vi flyttade dit men, på mitt
första jobb vart jag kvar och vart föreståndare för den administrativa personalen där då.

Julia Peralta: Hur gammal var du när du träffade din man?

Ingrid Strandgård: Jag träffade honom när jag var 22 år.

Julia Peralta: Så i sex år. Var du då i Haparanda under dom här sex åren?

Ingrid Strandgård: Nej, jag var tre år i Kalix.

Julia Peralta: Ja, det var där du började jobba.

Ingrid Strandgård: Nej, jag började arbeta i Haparanda där arbetade jag tre år på apote-
ket, sedan flyttade jag till Kalix och arbetade där tre år på apoteket. Och träffade jag min
man sedan och så…

Julia Peralta: Flyttade ni.

Ingrid Strandgård: Vi flyttade, jag flyttade till Gävle och han flyttade till Jokkmokk,
men sedan flyttade jag till honom i Jokkmokk då.

Julia Peralta: Ja, och du flyttade till Gävle av arbetsskäl?

Ingrid Strandgård: Nej det var helt frivilligt. Jag ville bara liksom. Jag var lite granna
fackligt aktiv på den här tiden också och sedan var det så att jag träffade ju folk från hela
Sverige och så, dom, Gävleborna var intresserade och ville att jag skulle flytta dit och
börja arbeta där. Men där var jag bara ett halvår och sedan flyttade jag till Jokkmokk. Och
så arbetade jag på arbetsförmedlingen.

Julia Peralta: Kommer du ihåg vad du hade för arbetsuppgifter där?
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Ingrid Strandgård: Ja det var ju att förmedla folk. I Jokkmokk var det ju inte så mycket
lediga arbetsplatser utan det vart ju mest till andra orter, att man hade kontakt med andra
arbetsförmedlingar och arbetssökande då.

Julia Peralta: Och sedan?

Ingrid Strandgård: Och sedan flyttade vi ju då till Lidingö.

Julia Peralta: Och där fick du börja med?

Ingrid Strandgård: Där började jag vid Odenplan på Apoteket och sedan på Lidingö
Stad. Hos byggnadschefen och sedan avlöningskontoret. I Umeå frilansade jag ju då och
var chef för den här administrativa gruppen. Sedan flyttade vi hit till Västerås och då bör-
jade jag arbeta på avlöningskontoret på Västerås kommun. Sedermera sökte jag det här
arbetet på Kommunala Datacentralen, som det hette.

Julia Peralta: Varför gjorde du det?

Ingrid Strandgård: Ja, jag tyckte väl det var lite roligt att göra något annat än att bara
räkna löner. Jag hade ju varit med om när Västerås kommun började lägga in lönerna på
data. Så jag var med i det skedet när vi började med uppbyggnaden av allt, ja, skriva un-
derlag och sådant som sedan gick till den här Kommunala Datacentralen. Den sorterade
ju under Västerås kommun på den tiden. Den tillhörde drätselkontoret, som det hette då.
Det tillhörde också löneavdelningen. Men då sökte jag den tjänsten som expeditionsföre-
ståndare på Datacentralen, och fick den.

Julia Peralta: Och då, när det här nya systemet med lönerna kom till ekonomin, då fick
du lära dig tekniken?

Ingrid Strandgård: Ja. Så jag var med liksom hela tiden och, då vi byggde upp det här
och första rapporteringarna och allt sådant.

Julia Peralta: Fick du gå någon speciell utbildning eller fick du sitta där och…?

Ingrid Strandgård: Nej, inte gick vi någon utbildning utan, vi arbetade tillsammans och
då vet jag att i slutskedet så då var det ju lördagar och söndagar man fick arbeta så man
fick vara ifred.

Julia Peralta: Hur många var det som jobbade med dig med att lära sig det nya systemet,
var det bara du eller?

Ingrid Strandgård: Nej det var vi inte, utan jag hade ansvaret för kollektivavtalslönerna
och sedan var det en som hette Gudrun Öhrberg som hade ansvaret för tjänstemannalö-
nerna. Så att det vart ju i två etapper, då alltså att hon ansvarade ju för det här med tjäns-
temannalönerna och den biten. Och så hade ju jag, för det vart helt olika redovisnings-
sätt, tjänstemannalönerna var ju månadslöner för det mesta och kollektiva var ju timan-
ställda på den tiden.

Julia Peralta: Jaha, okej så det var en så pass stor skillnad i systemet?

Ingrid Strandgård: Ja, det var det.
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Julia Peralta: Så ni var två?

Ingrid Strandgård: Ja, som var ansvariga, men det fanns ju flera som jobbade på avlö-
ningskontoret.

Julia Peralta: Men hur många var det då som fick lära sig det här när tekniken kom?

Ingrid Strandgård: Vi var, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, var vi nog och så
chefen förstås.

Julia Peralta: En tio, tolv.

Ingrid Strandgård: Ja en tio, tolv stycken var vi väl, som jobbade med det då.

Julia Peralta: Ingrid, vad kommer du ihåg av när tekniken kom, den här datoriseringen.
Hur kommer du ihåg det?

Ingrid Strandgård: Jo, det var ju spännande för att man satt ju förut och räknade manu-
ellt, alla löner. Och i och med att man då fyllde i, man hade ju olika underlag typ för per-
sonuppgifter och adresser och, ja sådana här som skattehistorier och sådana där saker.
Det var särskilda blanketter. Och sedan så var det ju dom här grejerna under dagen då
som man fyllde i. Dom här blanketterna lämnades till Kommunala Datacentralens regi-
streringsavdelning. Dom hade stansoperatriser som satt från morgon till kväll och bara
knappade in dom här uppgifterna. Och då överfördes det ju på en form av band, band-
stationerna var ju något enormt stora, då på den tiden i maskinhallarna. Och Kommunala
Datacentralen hade ju, ja vi körde ju åt grannkommunerna också, det var ju inte bara
Västerås Kommun utan det var ju Köping och Surahammar, det var alla runt omkring.
Och även Uppsala körde sina underlag här.

Julia Peralta: Och det gjorde ni också i Västerås kommun?

Ingrid Strandgård: Ja.

Julia Peralta: Men, när du började jobba. Fanns tekniken redan?

Ingrid Strandgård: Den fanns, jo den fanns nog men, då var dom ju inte många på da-
tasidan. Vi hade ju liksom inte sådan kontakt med dom då, utan det var ju först efter ett
par tre år som man kom in på det där då att, nu var det dags för det. För jag tror att dom
körde åt Tekniska Verken, hyresbitar och sådana saker. Att dom hade börjat med det
före, innan dom började med lönerna.

Julia Peralta: Ja, okej. Men, det kom ingen ifrån Datacentralen för att lära er?

Ingrid Strandgård: Det var ju sådana här, ja vad skall man säga, som en och två-
dagarskurser man åkte på och, och så här, men att det var ingen vidare utbildning, alltså
inte så att man gick och läste något om teknik och sådant utan det var att man satt och
klurade och diskuterade och så.

Julia Peralta: Men du hade då alltså ingen direkt kontakt med datorn om man säger så
utan du räknade manuellt. Och sedan så fyllde du i dom blanketterna.
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Ingrid Strandgård: Ja och sedan gick dom till stansavdelningarna, alltså till stansopera-
triserna, registreringsavdelningen som registrerade in det hela.

Julia Peralta: Ja, som satt vid Datacentralen. Eller hur?

Ingrid Strandgård: Ja. Och sedan när jag började på Datacentralen, då på expeditionen
så tog vi ju emot då alla underlag ifrån alla kommuner och det var löner och det var hyror
och det var el och det var, bostadsbidrag och det var, underhålls…från typ, från då För-
säkringskassan betalar ju ut nu, pengar.

Julia Peralta: Socialbidrag eller?

Ingrid Strandgård: Ja, socialbidrag betalades också ut och allt, det var alla möjliga bidrag
och…

Julia Peralta: Sjukpenning?

Ingrid Strandgård: Nej, inte utan det var den här bidragsdelen som sedan Försäkrings-
kassan började betala ut. Uppgifterna registrerades på registreringsavdelningen. Fakture-
ring och sådana här saker kom ju också in i bilden. Sedan gjordes det ju körningar och då
kom resultatet ut i pappersform. Det var ju listor som, hur höga som helst, så här [visar
med händerna] och då fick man ju stämma av, göra avstämningar på dom här och skicka
iväg då till kommunerna, med noteringar om felaktigheter. Sedan hade vi ju också det att,
vi hade speciella postgirokonton, så att kommunerna satte in pengar till Kommunala Da-
tacentralen som betalade ut löner från ett konto och bostadsbidrag från ett annat och så
här. Samtidigt så framställdes ju hyresavier, och elräkningar och räkningar för barnom-
sorg och räkningar för Hemtjänst och allt sådant här. Då skickades ju dom här betal-
ningskorten ut från oss till respektive person ute i landet till alla som då skulle ha en räk-
ning. Sedan betalade dom räkningen och då fick vi, innan det hade blivit dom här OCR-
numrena, så fanns det ju en identitet i alla fall på dom här förtryckta kortena och då fick
vi in dom här förtryckta korten till oss och sedan var det ju hemskt många som skrev
egna inbetalningar. Dom satt vi och bläddrade i, alla dom här kommunerna som vi hade
den här servicen åt. Bläddrade och sökte vad var det dom hade betalat. Var det en barn-
omsorg, var det en elräkning och sökte så här så att vi fick fylla i den här identiteten och
så fick ju det här registreras uppe då på registreringsavdelningen och så skickade vi ju
över pengarna då till kommunerna. Även om det var en som bodde i Uppsala eller om
det var en som bodde i Köping eller Enköping eller så, och påstod att dom hade betalt
sin räkning så kunde ju kommunen aldrig se det, för dom hade ju inget underlag. Utan vi
hade alla dom här underlagen och, så det var ju ett evigt detektivarbete för att spåra allt
det här. Sedan kom ju OCR-numret och att det vart, på postgirot en optisk läsning. Så
småningom fick vi ju band ifrån postgirot, dagligen. Som vi kunde köra in mot våra regis-
ter så att det här registreringsarbetet, det minskade ju.

Julia Peralta: Men alla dom här, vi säger bostadsbidrag och elräkningar och sådant där.
Kom dom, ökade successivt eller kom alltihopa på en gång?

Ingrid Strandgård: Nej det ökade, det gick ju med fler och fler kommuner efter hand.

Julia Peralta: Det började med lönesystem?
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Ingrid Strandgård: Ja, vi började väldigt smått egentligen då, sedan utvecklades det här
ju så att, ja vad skall jag tro? att vi var närmare 100 anställda på Kommundata, eller
Kommunala Datacentralen som sedermera gick uppe i Kommundata Västerås AB och
sedan vart Kommundata och sedan vart det alla dom här namnen då, Dialog och hela
köret och hur det förändrades. Men att här i Västerås på Datacentralen, så var vi ju då
cirka 100 stycken anställda under glansdagar.

Julia Peralta: Men Ingrid, när du började, var ni 100 anställda?

Ingrid Strandgård: Nej, då var vi inte så många, men vi utökades under den tiden.

Julia Peralta: Hur många var ni när du började?
IS: Ja, vad skall jag tippa? Vi kanske var en 80 stycken. Någonting sådant.

Julia Peralta: På hur lång tid skedde den här ökningen till 100. Var det två år eller var
det 10 år? Minns du det?

Ingrid Strandgård: Ungefär så var det väl på en period av en fem, sex år någonting.

Julia Peralta: Kommer du ihåg årtalen ungefär?

Ingrid Strandgård: Nej, det gör jag faktiskt inte.

Julia Peralta: Men var det -70, pratar vi om början på 70-talet?

Ingrid Strandgård: Ja, mellan 70 och 80 där.

Julia Peralta: Om vi bara går tillbaka från din övergång från kommunen, från den här
löne-, arbetet med lönesystemet i kommun och sedan när du övergår till Datacentralen.
Kommer du ihåg hur ni resonerade på kommunen om den här nya tekniken? Vad ni sade
till varandra om det här? För det var ändå en nyhet. Eller hur kommer du ihåg det?

Ingrid Strandgård: Jo det var en nyhet. Men vi var nog ganska nyfikna allihopa. Det var
ju aldrig diskussion om alltså, att man satt lördagar och söndagar och lördagar och sön-
dagar och man jobbade på kvällarna och så här. Men samtidigt så var det lite spännande
att se hur utvecklingen vart och sedan när man följde från när man satt och räknade det
här manuellt och sedan det här med det här, sedan lämnade man in det för registrering
och så fick man listor och så fick man springa då och göra rättningar på det som var fel
och sådana här saker. Och det var ju ofta väldigt kort tid för att datorerna behövde ju sin
tid. Det var ju inga snabba grejer på den tiden, inte. Det var klockslag när det var bryt-
ning och då var man tvungen att vara inne med alla sina uppgifter, vissa klockslag och
vissa datum och allting var väldigt inrutat. Sedan kom det ju att man kunde sitta inne på
sitt eget kontor och registreringsavdelningen fick ju mycket, mycket mindre att göra. I
och med att man rapporterade ju direkt mot datorerna. Det gick väl också lite i etapper
om jag så säger, alltså att man kunde registrera, men sedan rättelserna, det fick man sitta
och göra manuellt och lämna in underlag till registreringen för att dom skulle göra den
körningen då, alltså att makulera den andra och göra, så att hela kedjan gick inte på en
gång utan att…
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Julia Peralta: Hur kommer du ihåg att ni upplevde den här förändringen, för det du
berättar är att det sker en förändring där, dels att det blir många steg i en lång process.
Och sedan det här med att, du säger att det var väldigt inrutat och så där. Hur upplevde
ni det? Tyckte ni att det var så pass positivt så att det var okey eller tyckte du att det var
jobbigt, besvärligt?

Ingrid Strandgård: Jo, ibland tyckte man att det var väldigt stressigt vissa gånger efter-
som det var klockslag då underlaget skulle vara inne och så här. Och sedan, där jag satt
på expeditionen och skulle göra avstämningar när körningarna i maskinhallen var färdiga,
då skulle jag göra avstämningar på det här och jag kunde ju få sitta hemma och vänta och
dom kunde ringa halv elva på kvällen och säga, nu först är vi klara med körningarna. Och
så var det ju bara att skynda sig ner och göra avstämningen och sedan så hoppas att man
skulle hinna få iväg det innan postterminalen stängde. Man fick ju åka bakvägen då och
skicka iväg det, för att kommunerna skulle få det här underlaget och göra sina eventuella
rättningar och hinna skicka tillbaks det tills det var nästa brytpunkt. Och det var just då i
flera rutiner, visst upplevde man det, ibland så fick man ju åka ner när dom ringde ifrån
maskinhallen och nu är det något trassel med körningen här och så var det ju att titta på
dom där listorna och försöka klura ut vad det kunde vara och så fick man ringa efter en
programmerare som kom och satte sig och tittade vad det var för programfel och så.
Därför vart det ju förskjutningar. Men det var ju, man var ju som en länk i det här ledet,
alltså man hade ju kontakter och man fick ju en blick för, fast man inte var programmera-
re att man kunde se på listorna. Man förstod att det här var inte maskinfel utan det här
var liksom, en programmerare måste in för att det är någonting i programmet som har
gått fel, att, har dom kört en back-up eller någonting sådant här som har gått snett eller,
ja. Det var, man var liksom involverad på något sätt i mycket.

Julia Peralta: Kommer du ihåg om det fanns negativa reaktioner runtomkring dig. Allt-
så, om det fanns grupper av kollegor som inte riktigt var nöjda med förändringarna?

Ingrid Strandgård: Nej, aldrig någonsin.

Julia Peralta: Inte inom kommunen om man tänker på socialarbetarna till exempel?

Ingrid Strandgård: Nej. Inte vad jag upplevde att dom var negativt inställda, inte.

Julia Peralta: Nej, utan alla var positiva.

Ingrid Strandgård: Alla var positiva och först var det väl reaktionen, att folk skulle
kunna bli arbetslösa eftersom allt hade skötts manuellt förut, så då fanns väl den rädslan.
Men hur det var så, det vart inte det. Folk vart inte arbetslösa utan det var liksom så
mycket runt omkring och det har väl också, att samhället förändrades ju samtidigt, så det
ställdes ju mer och mer krav på olika redovisningar som skulle göras från olika system
gentemot alla möjliga myndigheter och sådant. Och det var väl sådant som då vart, det
här kringarbetet, så folk vart inte arbetslösa utan fick ju fortsätta å få andra arbetsuppgif-
ter. Så inte förrän det här med, om man säger, OCR-numren kom och, det vart mera
automatik i det hela, då kom väl den här för, Datacentralen, att registreringsavdelningen
försvann. Och så samma sak på expeditionen som vi hade. Det här med redovisningar
där alla inbetalningar togs emot och sådant här, alla dom underlagen och sådant försvann
ju. Sedan tog kommunerna själv hand om alla, allt det här med inbetalningar och sådant
här, utan då gick det ju, centralt alltså, från kommunerna så kunde dom ju själva lägga in
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på sina abonnenter och hyror och löner registrerades ju och sådant där. Och i med det så
försvann ju registreringsavdelningen.

Julia Peralta: Vilka arbetsuppgifter kommer du ihåg, Ingrid, var lämpliga i början, allde-
les i början, att jobba med ADB-tekniken? Det var löner och…

Ingrid Strandgård: Löner var det ju och fakturering var det ju. I och med faktureringen
så vart det ju en hel del bokföring också. Så att det var väl det som.

Julia Peralta: Så småningom så även utbetalningar av olika slag?

Julia Peralta: Ja. Då jag började på avlöningskontoret så fanns det en förvaltning inom
kommunen som hette lantbruket. Dom hämtade fortfarande lönerna i kontanta pengar så
vi räknade upp på lönekontoret och skrev namn på varje kuvert och sedan så åkte förval-
taren ut och delade ut åt dom som arbetade åt lantbruket, skogsarbetarna och dom här.

Julia Peralta: Och detta var i slutet av 60-talet då?

Ingrid Strandgård: Ja.

Julia Peralta: Det hände väldigt mycket där på…

Ingrid Strandgård: -68, -69 då, var det.

Julia Peralta: Det hände väldigt mycket här på den här, säg 10-årsperioden, dom första
fem åren måste ha upplevts väldigt.

Ingrid Strandgård: Ja, det var intensivt. För det första så var man ju ung och sedan
tyckte man ju att det var en rolig utveckling i alla fall alltså, man fick vara med om. Myck-
et övertid var det ju förstås men att det var ju sådant som…

Julia Peralta: Det var det, mycket övertid?

Ingrid Strandgård: Det var mycket övertid, det var det. Men att det.

Julia Peralta: Stress, övertid. Vilka andra aspekter, om du tänker på ditt arbete?

Ingrid Strandgård: Ja, men sedan, vi hade ju från Datacentralen, så hade vi ju ganska
mycket utbildningar för personal ute i kommunerna som både kom till oss och var på
utbildningar och sedan så åkte vi med till olika kursgårdar så här runtomkring och var
borta i en två, tre dagar och hade utbildningar om alltså redovisning och sådana här sa-
ker.

Julia Peralta: Det var både du och programmerarna och systemerarna?

Ingrid Strandgård: Ja, inte jag så mycket alltså, var ute, men programmerarna var ju ute.
Men tack vare att jag sysslade ju med löner och sådant här, så fick jag ju hänga med på
sådana här utbildningar.

Julia Peralta: Så det var väldigt mycket internutbildningar helt enkelt?
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Ingrid Strandgård: Ja, vi hade mycket internutbildningar.

Julia Peralta: ch det var väldigt mycket så tekniken sipprade ner liksom, på något sätt?

Ingrid Strandgård: Ja.

Julia Peralta: Så dom första som började arbeta med tekniken, om man säger så, var
framför allt ekonomipersonalen, löneadminstrativa, löneadministrationen?

Ingrid Strandgård: Ja, löner och bokföring och sådant, det som sorterade under eko-
nomiavdelningar på kommunerna.

Julia Peralta: Vad kan du, om du tänker, vad blev det för konsekvenser. Nu har vi pratat
lite om det. Att det…

Ingrid Strandgård: Men jag upplevde aldrig att det var personalminskningar inte. Inte i
någon större omfattning inte.

Julia Peralta: Fanns det någon speciell enhet i kommunen, som jobbade med ADB-
frågorna?

Ingrid Strandgård: Jo, det kom. Det kom successivt. Och den låg oftast under drätsel-
kontoret. För att det vart ju en massa säkerhetsfrågor och alla möjliga sådana här frågor
som var anknutna till ADB också då. Dom var ju tvungna att, ja det vart ju så mycket
lagar och förordningar som skulle tolkas vidarebefordras till kommunerna, så att Kom-
munala Datacentralen då, eller Kommundata, erbjöd kommunerna så mycket tjänster, så
måste ju liksom vi veta vårt ansvar gentemot individen först och främst och sedan så mot
kommunerna och veta skyldigheter och ansvar.

Julia Peralta: Så det fanns en ADB-avdelning för kommunen, om man säger så?

Ingrid Strandgård: Ja.

Julia Peralta: Och det var dom som ni på Datacentralen jobbade emot då. Eller hur?

Ingrid Strandgård: Ja.

Julia Peralta: Då var det inte längre den här kontakten med löneadministrationen eller
med dom olika avdelningarna utan det var direkt med ADB?

Ingrid Strandgård: Ja, mycket var ju med ADB också. Men alltså att vi hade ju hela
tiden den här kontakten med, ja personalen som sysslade med löner och alltså, vår ut-
bildning gick ju väldigt mycket, eller information gick ju till gräsrötterna som jobbade
med det här för att, så dom fick direktinformation och inte en andrahandsinformation.

Julia Peralta: Okej. Så att ADB-avdelningen, dom hade hand om säkerhetsfrågorna…

Ingrid Strandgård: Och så, ja.

Julia Peralta: Och lagar och…
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Ingrid Strandgård: Ja och sedan så deltog dom ju också i en del av programutveckling-
en, för dom hade ju önskemål förstås om, ja vidareutveckling och så.

Julia Peralta: Fanns, alltså det låg inte under Datacentralen, det här med programutveck-
ling?

Ingrid Strandgård: Jo. Men alltså, kunderna hade önskemål och undrade om inte det
gick att utveckla och om det gick att få mer produkter och så. Så då vart det ju ett samar-
bete med, nu sådana här…

Julia Peralta: ADB-avdelningar i dom olika kommunerna.

Ingrid Strandgård: Ja.

Julia Peralta: Ja. Så det fanns programut…

Ingrid Strandgård: Ja alltså, kommunerna utnyttjade ju datasystemet olika beroende på
vilka behov dom själva ansåg att dom hade. Sedan var det ju så klart alltså att, Kommun-
data kanske ville sälja på dom vissa produkter också och talade för varan och samtidigt så
fanns det ju kommuner som hade folk som var väldigt alerta och ville delta i diskussioner
och utveckling av det hela.

Julia Peralta: Men om vi går tillbaka till Datacentralen då. Upplevde du det som att,
antalet tjänster som erbjöds till dom olika kommunerna, att det också, att det ökade. Att
alltså efterfrågan ökade?

Ingrid Strandgård: Ja.

Julia Peralta: På tjänster.

Ingrid Strandgård: Ja.

Julia Peralta: För Datacentralen gjorde det. Så det var liksom en komplett datacentral,
för vad jag förstår så fanns det datacentraler ute i landet också, det fanns Stockholms
Datacentral, det fanns datacentral i Göteborg och Malmö och Gävle och Solna, på olika
håll. Men Västerås Datacentral, den fungerade som en enskild, komplett fungerande da-
tacentral. Det var så?

Ingrid Strandgård: Ja det var det. Och vi vart ju eget aktiebolag.

Julia Peralta: När, kommer du ihåg ungefär?

Ingrid Strandgård: Nej det var, Kommundata Västerås AB, vart det…

Julia Peralta: -80 någonstans?

Ingrid Strandgård: Ja, det var väl där kring, -87, -88 någon gång som vi vart det. För
att… Ja, vi hade Sven Persson som chef då. Det hade vi.

Julia Peralta: Men det dröjde länge innan Kommundata AB, köpte Västerås Datacentral,
var det inte så?
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Ingrid Strandgård: Det dröjde ju inte så himmelens länge. För att, ja, vad var det nu?
När kan det ha hänt? Jag tyckte det gick ganska fort. Så att…för vi var ju själva, först
tillhörde vi ju Västerås kommun, sedan vart vi Kommundata Västerås AB, ett fristående
bolag då. Och sedan vart vi Kommundata Västerås AB. Och det måste ju ha varit alldeles
där också kring början på 80-talet. Och då vart vi ju Kommundata Västerås AB, sedan så
slukades ju vi upp av Kommundata.

Julia Peralta: Och du var kvar under…

Ingrid Strandgård: Jag var kvar ända tills jag vart pensionerad. Eller det var också, om
man säger alltså att, i och med att det vart då alla dom här turerna med olika företag som
Kommundata också gick upp i då, då vi var Enator. Det vart efter det jag hade slutat,
vart det Tieto Enator. Enator hette det före, då när jag slutade. Och ja, det är 10 år sedan.
Jag var 60 år och då vart det ju att det krympte ihop. Och jag vart erbjuden en tjänst uppe
i Älvsjö men jag tyckte alltså att, börja sitta och skava till Älvsjö, jag hade vikarierat på
personalavdelningen, dom här registreringsavdelningarna , och alla dom här avstämning-
arna och sådana här saker försvann när kommunerna började kunna registrera själva all-
ting. Då hamnade jag på ekonomiavdelningen.

Julia Peralta: För datacentralen?

Ingrid Strandgård: Ja, här i Västerås då. Det var ju då bokföring och redovisningar och
sådant här, plus lönerna. Det var administrativt arbete om man säger, alltihopa. Och då
sorterade jag under personalavdelningen i Älvsjö. För där var huvudkontoret. Och då, då
fick jag, dom var sjuka och dom var, ja, hade problem, kort med folk och så, då satt jag
och pendlade upp till Älvsjö och jobbade där vissa dagar. Och då när jag jobbade åt per-
sonalavdelningen, då hade ju Kommundata kontor över hela Sverige, hade vi personal
som satt från Kiruna och Skellefteå och Luleå och ja, hela vägen ner och till Malmö och
Göteborg och över hela Sverige. Då åkte jag ju väldigt mycket, reste jag till alla dom här
kontoren i personalfrågor. Jag har varit med dom turer vid rationaliseringar och uppsäg-
ningar här i Västerås, så har jag varit med från personalavdelningens sida liksom som
moraliskt stöd och folk har varit förtvivlade och du vet att, då var ju alltihop, företags-
ledningen var ju bara inte fem öre värd och så här, så att ens arbetskamrater som vart
uppsagda, dom fick ju även aggression mot mig liksom. Men ändå, här fungerade ju jag
som en mellanhand mellan personalavdelningen i Älvsjö och här i Västerås och dom här
personalmännen från Älvsjö var ju ofta här så, vid det här bordet, har vi suttit och disku-
terat många kvällar under dom där uppsägningsperioderna.

Julia Peralta: Och sedan…

Ingrid Strandgård: Då vart det ju då så att jag tackade nej till att pendla och då fick jag
ett avgångsvederlag.

Julia Peralta: Men Ingrid, dom här uppsägningarna berodde på, vad?

Ingrid Strandgård: Det berodde ju på att, ja utvecklingen gick ju framåt, men sedan så
var det ju att vi var uppköpta av…

Julia Peralta: Kommundata?
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Ingrid Strandgård: …och flera företag. Som slog ihop sina påsar, som rationaliserade
bort vissa bitar och så här.

Julia Peralta: Du blev ju kvar.

Ingrid Strandgård: Ja, jag vart kvar då men, då vart det ju min tur också.

Julia Peralta: Ja, just det, 60 år, då är det egentligen fem år tidigare, du skulle arbetat i
fem år. Jag förstår.

Ingrid Strandgård: Så att då vart jag uppsagd. Och så fick jag en pensionsförsäkring.

Julia Peralta: Om vi backar lite, Ingrid, kommer du ihåg ungefär hur många kommuner
det var som, som Västerås Datacentral…

Ingrid Strandgård: Ja du. Det var Enköping och det var Uppsala och det var Östham-
mar och det var Heby och det var Sala. Och det var Sura och det var Hallsta och det var
Kungsör och det var Arboga.

Julia Peralta: Kolbäck?

Ingrid Strandgård: Nej Kolbäck hörde inte, dom sorterade väl under någon annan. Och
Västerås och så Kyrkliga Samfälligheten här i Västerås, hade vi ju också. Och, sedan hade
vi väl…några strökommuner från andra håll och kanter också. Kristianstad vet jag, att vi
hade någonting åt också. Så att det var nog säkert en…

Julia Peralta: 15-tal.

Ingrid Strandgård: …15-tal minst som vi hade ganska mycket att göra med.

Julia Peralta: Som var kunder.

Ingrid Strandgård: Ja.

Julia Peralta: Och detta under ganska, vad skall man säga…

Ingrid Strandgård: Lång tid, allting är ju relativt men att under en…

Julia Peralta: 10-årsperiod.

Ingrid Strandgård: Minst 10-årsperiod så hade vi dom och det varierade, alla kunder var
inte med i alla system, utan, dom fick ju plocka godbitarna ur kakan, om man så säger då.
Tog vad dom ville ha.

Julia Peralta: Och då tog kommunen, alltså Västerås Datacentral, det var ju kommunägt
då, betalt för dom här olika tjänsterna?

Ingrid Strandgård: Ja.
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Julia Peralta: Kommer du ihåg hur det såg, eftersom du inte jobbade där men, du kan-
ske inte minns, men om du försöker minnas, kommer du ihåg hur det såg ut innan Data-
centralen, byggdes upp. Eller om du hörde talas om att den fungerade så och så?

Ingrid Strandgård: Jag minns att, på drätselkontoret, där jag började, då på den avdel-
ningen på kommunen,.i drätselkontorets lokaler fanns det en registreringsavdelning och
jag tror att dom var tre, fyra tjejer som satt och registrerade. Sedan så fanns det ju ett rum
med det så kallade datorerna och det var ju stora burkar som, alltså dom här bandarkiven,
det var ju band som var något enorma som var inlåsta i plåtskåp och sådant här. Men det
var inga stora lokaler dom hade och så här, utan folk satt nästan och jobbade på var-
andra. Jag tror att det var, jag började ju -67 på kommunen. Så att, om det var -70 eller
något sådant, då var dom ju för trångbodda för då hade dom ju börjat anställa fler och
fler programmerare och så här på Datacentralen då flyttade dom in i dom lokalerna där
jag anställdes och där jag var med, ja vi var väl där ett 15-tal år åtminstone, i dom lokaler-
na. Det var ju ett särskilt hus med, på baksidan av Stadshuset. Och då, då vart det ju
mycket större och maskinhallen byggdes ut och det fanns ett separat efterbehandlings-
rum där alla, ja tuggmaskiner och all paketering sköttes, och alla listor framställdes och
kördes och så här. Så att, och då var det ju många, dom gick ju skift i maskinhallen. Det
var ganska många som jobbade, dom var nog ett 10-tal som jobbade i maskinhallen bara.

Julia Peralta: Ja. Ni fick se, ni som var med då fick se den här, den här verksamheten
expandera?

Ingrid Strandgård: Ja.

Julia Peralta: På bara några år.

Ingrid Strandgård: Ja. Och jag vet alltså hur dom stod och talade om att nu bytte dom
ut den datorutrustningen, för den hade bara si och så megabyte och nu byggdes den upp
till så och så mycket och nu och, och modulerna vart ju mycket mindre och allt sådant
här, alla dom där arkiven och alla dom där banden som skulle sparas då. Det fordrades
väldigt mycket utrymme för att arkivera också, allt det här.

Julia Peralta: Och det arkiverades vid själva Datacentralen också?

Ingrid Strandgård: Ja. Det arkiverades på Datacentralen.

Julia Peralta: Ingrid, kommer du ihåg cheferna, vad, hur dom resonerade om, alltså
framför allt politikerna, kommuncheferna. Vad fanns det för behov som motiverade in-
förandet av tekniken? Kommer du ihåg?

Ingrid Strandgård: Nej jag kommer inte ihåg för dom hade nog börjat med, då jag bör-
jade på kommunen, fanns ju Sven Persson där som chef för Datacentralen och det hade
utvecklats och sedan, men sedan vart det väl då, för Västerås del måste det ju ha blivit
alltså att dom såg ju en möjlighet att skaffa inkomster till Västerås kommun.

Julia Peralta: Ja, just det.

Ingrid Strandgård: Och sedan, i och med att det var så pass många av, ja dom här mel-
lansvenska kommunerna som anlitade datacentralen här, det vart ju också att, det vart ju
en affärsidé om man så säger, som utvecklades från att ha varit, ja bara för den egna
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kommunen från början och sedan kom väl alla dom här impulserna och som jag har inget
minne av, alla dom här politikerna och så. I styrelsen för dom här bolagen, ja för Kom-
mundata, där var det ju inga politiker. För jag satt nämligen med i styrelsen, utan då var
det han som var chef för Tekniska Verken bland annat och sedan var det ju då från
Kommundata i Älvsjö som det var folk från och så var det väl från Kommunförbundet
och så här, representanter som satt med i styrelsen. Jag var den enda kvinnan. Alltid en-
sam, på alla styrelsemöten och alla middagar och allting, så var jag den enda kvinnan.

Julia Peralta: Samägde kommunerna Datacentralen, eller var det bara Västerås kommun
som ägde den?

Ingrid Strandgård: Den var ju Västerås kommuns. Sedan vart det ju ett eget aktie…
Kommundata Västerås AB. Och vi sålde ju tjänsterna till kommunerna.

Julia Peralta: Nu nämnde du det att du var ensam kvinna när du var på styrelsemöten
och så där. Vid själva arbetsplatsen, hur såg det ut? Vad gjorde kvinnorna, dom kvinnor
som…

Ingrid Strandgård: Vi hade kvinnliga programmerare och så, registreringsavdelningen,
det var ju bara tjejer. Det var ett sådant där typiskt kvinnojobb. Och på expeditionen, där
var det också, om vi säger, kvinnor. Jag hade väl en eller två killar som började på expedi-
tionen, men dom sökte sig in till maskinhallen efter hand som det vart någon tjänstledig
där. Så att…

Julia Peralta: Dom trivdes bättre där?

Ingrid Strandgård: Ja, dom trivdes bättre där. Så att om man säger att expeditionen med
alla avstämningar och redovisningar gentemot kommunen och så, var ju kvinnodomine-
rat och registreringen var kvinnodominerad och…

Julia Peralta: Maskinhallen var…

Ingrid Strandgård: Där fanns det tjejer.

Julia Peralta: Också.

Ingrid Strandgård: Ja. Min dotter, hon började jobba där då och sedan lånade, Sparban-
ken behövde så dom hyrde personal, då jobbade hon åt Sparbanken då dom skaffade
egen datacentral. Det var flera flickor som kom in och jobbade i maskinhallen. Så att det
var inte helt, men det var övervägande killar. Men det fanns flera tjejer som jobbade där
inne.

Julia Peralta: Var det, fanns det något område där det var bara killar?

Ingrid Strandgård: Jo i efterbehandlingen. Där var det bara killar, men dom var tre
stycken.

Julia Peralta: Vad gjorde man då?

Ingrid Strandgård: Jo, dom separerade listor och skickade ut alla listor till kommuner
och dom skickade ju ut då, hyresavier framställdes och betalningspåminnelser och sådant
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där skickades ju ut ifrån efterbehandlingen och likadant lönespecifikationer och allt så-
dant. Det som producerades i maskinhallen, det gick ju till efterbehandlingen som hade
dom maskiner som, ja kuverteringshistorier då som skar inbetalningskort för det var ju på
löpande band och sådant här, sedan sorterades det och skickades utifrån dom.

Julia Peralta: Och där var det killar?

Ingrid Strandgård: Det var killar som sysslade med det.

Julia Peralta: Varför. Kommer du ihåg det?

Ingrid Strandgård: Nej.

Julia Peralta: Det bara råkade bli så.

Ingrid Strandgård: Det var väl bara så, det var ju en hel del att bära, om man så säger,
för det var ju stora tunga kartonger med, ja färdiga listor och sådana här saker som pos-
ten hämtade ju varje dag med bil. Det var ju mycket sådant där att hålla på å lyfta och
bära och alla papper och allting som skulle då upp ifrån källaren in i maskinhallen och så
där. Så där var det bara, men kvinnliga programmerare hade vi också.

Julia Peralta: Om du tänker idag, så här efteråt. Bara som du kan spontant nämna dom
tre viktigaste förändringarna i samband med att tekniken kom. Vad kommer du på då?

Ingrid Strandgård: Ja, men det var väl egentligen, om jag säger så här att, det var ju det
här med lönerna, den största förändringen, alltså att vi kunde rapportera in direkt, att vi
själva satt vid datorn och det inte var att man hade dom där pappersunderlagen som man
behövde sitta och skriva på och rapportera och skicka in för registrering och sådant, utan
man kunde börja registrera för en lön samma dag som du fick veta alltså, du kunde ju
lägga in i datasystemet att den här har begärt semester och den här, ja skall vara mamma-
ledig eller havandeskapsledig och liksom att systemet räknade ut. Du behövde aldrig sitta
och räkna ut att nu skall dom ha 80 % av lönen eller någonting sådant här, utan man lade
ett till- och från datum och sedan så talade man om då vad det var som gällde. Och att
man då successivt under hela månaden liksom kunde rapportera in. Och likadant med, ja
personuppgifter och sådana här saker. Det vart ju att man fick längre tid på sig. Det vart
ju inte så stressigt. Man kunde ju sprida ut arbetsuppgifterna på en längre tid och…och
det var ju fördelaktigt.

Julia Peralta: Ja och det var persondatorerna när dom tillkom. Du satt själv vid datorn
och matade in.

Ingrid Strandgård: Ja. Det var det, och sedan var det väl det här då att, sedan såg man
ju då också att kommunerna tog ju hem mer och mer av dom här jobben, tack vare att
persondatorerna kom och förändringarna här att man kunde, var och en satt ju hemma
hos sig och registrerade och då vart det ju då en del uppsägningar då och så här vidare.
Men om man bara tänker tillbaka nu alltså från, det jag började på Västerås kommun och
det fanns dom här som fick sina lönekuvert med pengarna i handen och tills, ja, det jag
slutade och man satt vid datorn och det gick in på banken och på kontona och man lik-
som inte behövde… Det var automatik i det hela. Det är ju stora förändringar under den
tiden.
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Julia Peralta: Kan du komma på några negativa synpunkter på tekniken. Förutom det
här med att man var rädd för att förlora jobbet?

Ingrid Strandgård: Nej.

Julia Peralta: Om du tänker på arbetsmiljö, jag vet att några har pratat om att man trod-
de att skärmarna var skadliga till exempel.

Ingrid Strandgård: Ja, jo det var ju, om jag säger så här, då vart det ju också mycket det
här, kontorslandskap om man så säger, på den tiden. Om man då tar dom som satt på
registreringsavdelningen, dom kanske var en 20-25 tjejer som satt och knappade, precis
hela tiden. Du vet, det vart ju ett, ja, det vart ganska tröttsamt om jag säger för att det
hördes ju hela tiden. Det var ju aldrig liksom tyst eller någonting utan det var ju ett nästan
monotont tryckande på tangenter som hördes. Sedan så var dom ju också beroende av
att, för sin utrustning, att det skulle vara temperaturer som var lämpliga och luftfuktighet
och sådant här. Så det var ju stora fläktar då som gick i taken. Sedan så var det ju det här
då för dom som registrerade att det vart ju väldigt monotont och dom satt, det var en
och samma arm som jobbade hela tiden för dom vände ju bara blad med den ena och så
knappade dom ju med den andra. Och då var det ju det hä, mycket med stolar och bord
och det var ju olika förändringar där dom kom på och det skulle vara stolar med tre ben
och det skulle vara stolar med fem ben och det, och det skulle vara med karmstöd och
armstöd liksom för händerna och så här. Det var ju mycket sådant där som, men det är ju
klart att visst var det väl många som fick förslitningar i armar och så. Så det var det ju och
sedan var det ju det också att då vart det ju modernt med dom här kontorslandskapen
och om man, ibland kunde det ju faktiskt vara lite svårt att koncentrera sig. Jag satt längst
upp i rummet men jag kunde höra vad den som satt längst ner, fast det var en fem, sex
emellan, sade i telefon. Det där vart väl liksom bara en vana att, att jag hörde över huvud
taget alltid när dom diskuterade i telefon med kunder och så, då var jag ju där och sade,
att nej, nej, så får du inte säga och så är det inte utan du måste ju titta där och där… Så
sedan, det vart inte riktigt, man var på helspänn hela tiden. Och då vart det väl också lite
granna så där alltså att, lite kontroverser med personalen emellan och så där så att det
blev ju sådant också att ta hand om.

Julia Peralta: Men i största allmänhet så, vad du kommer ihåg så var det en positiv…

Ingrid Strandgård: Jo, jag minns inte att det var någon som var negativ, och jag tror ju
också att alla dom som valde, för på den tiden så var det ju inte så svårt att få arbete och
dom som utbildade sig till programmerare och konsulter och så här, dom var ju väldigt
intresserade. Dom följde ju med utveckling och allt sådant här, så jag tror att det var ing-
en som gick till jobbet för att gå till ett jobb och sitta av tiden, utan att alla var mer eller
mindre engagerade hela tiden för att kunna hänga med och prestera något, lite kanske
mera i och med att vi var den här typen av datacentral, så att, vara lite kanske steget före
och så, så att…

Julia Peralta: Det här med integritetsfrågor. Individen och, diskuterades det?

Ingrid Strandgård: Nej, inte vad jag vet. Inte annat än att vi hade listor med dom som
hade bostadsbidrag och dom som hade underhållsbidrag och sådana där saker. Det var så
gott som konfidentiellt, att man inte skulle ha dom så att dom syntes och att det gick
att… Så att tystnadsplikt hade vi liksom.
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Julia Peralta: Och det var viktigt.

Ingrid Strandgård: Ja.

Julia Peralta: Ja, Ingrid, jag har inga fler frågor men om du kommer på någonting som
inte jag har frågat dig om. Är det någonting som inte, som du vill säga, som inte jag har
frågat dig än?

Ingrid Strandgård: Nej, jag tror inte att…

Julia Peralta: Nej.

Ingrid Strandgård: Och, den här biten med Franke-Blom arbetade jag ganska mycket
med för han hade faktura- och bokföringsrutiner. Och jag hade ju avstämningar där och
så, så att vi arbetade ganska mycket tillsammans och att jag fick ringa efter honom ibland
på kvällarna och så här. Stig Larsson, han var ju med ända från början och han var ju
chef för, ja, driftschef kallades han och har ju liksom hängt med då på driftavdelningen
med alla dom här olika utrustningarna som har funnits och så. Det är väl vad jag kan
liksom tipsa dig om att, om du vill ha några upplysningar om sådant. Det roliga var väl att
dom kom väl, Stig, han var från Arboga men jag undrar om inte han och Franke-Blom
och Sixten Eriksson, och så hade vi en som hette Bengt Lindberg, men jag har ett svagt
minne av att jag såg en dödsannons på Bengt här om dagen, att dom kom ifrån Arboga
eller Norrköping alla tre. Dom hade jobbat, jag undrar om dom inte jobbade åt försvaret
på något sätt. Och att dom värvades till Kommunala Datacentralen, så dom kom från det
hållet allihopa. Sedan vart vi ett litet gäng då med Sixten och Stig och Franke-Blom och
en som hette Alf Brandtieng och så han som var vår första vd, Sven Persson, och så jag
som liksom höll ihop lite grann så här.

Julia Peralta: Och det har fortsatt lite.

Ingrid Strandgård: Ja, nu har vi inte träffats nu, för att Sven är ju borta och dom andra,
ja, Sixten börjar väl vara en 80 år också, så här så att vi ringer någon gång till varandra
och så. Så träffas man på stan ibland men att annars så. Det är inte så mycket folk som, i
och med att det är så många år sedan, så börjar vi ju vara liksom till åren komna allihop
här.

Julia Peralta: Ja. Jag får tacka så mycket.

Ingrid Strandgård: Ja, tack själv.


