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usik och politik
Pensionarslivet ar inget for
Tomas Ohlin. Vid 75 ars alder
hjalper han Nyamko Sabuni
med forslag till fordjupad demokrati, grundad pa internet.
ANDERS LOTSSON anders.lotsson@idg.se

olitik och musik fyller hans liv. Det
berattar Tomas Ohlin nar jag traffar
honom i villan i Bromma.
Tomas Ohlin, som just fyllt 75 ar,
arbetar, efter att ha misslyckats med
att leva pensionarsliv, halvtid pa integrations- och
jamstalld hetsdepartementet.
Det var politiken. Musiken da? Tomas Ohlin ar
ordforande i samfundet Visans Vanner, och det ar
in get somman blir bara for att man ar bra pa att hall a
i klubban. Man maste kunna spela och sjunga ocksi
Tomas Ohlin spelar inte bara gitarr och piano, han
spelar ocksa balalajka i Kazbek Balalajkor, dar han
for ovrigt ocksa ar ordforande. En sak till. Han iir
flitig deltagare i Dataforeningcns historiep rojekt.
Tomas Ohlin ar gift med Eva Lindencrona, en av
cheferna for innovationsverket Yin nova, och de bor
i en nybyggd villa pa sin gam Ia tomt i Bromma:
- Nar barn en hade flyttat uttyckte vi att husct blcv
for stort, sa vi salde huset och halva tomten.
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••• ar amnessak·
kunnig pa deltid vid
integrations- och
jamstalldhetsdepartementet med
uppdrag att formulera
underlag for en svensk
e-demokratipolitik.
••• var tidigare adjungerad professor vid linkopings universitet,
numera pensionar.
••• ar ordforande i
Samfundet Visans
Vanner och Kazbek
Balalajkor.
••• ar medlem av
tankesmedjan DZD, se
d2d.nu .
••• ar gift med Eva
lindencrona, har
utflugna barn och ar
bosatt i Bromma. Han
har just fyllt 75 ar.

beholl de och byggde ett
nytt, behandigare hus med !jus, oppen plan16sning.
Pa taket finns ett inglasat rum dar man kan sitta och
spana over vattnet- oro nu politiken och musiken
ger tid till det. Man ser over Malarens dunkla och
strida bOlja bort till Konditori Lyran i Skarholmen
och langre anda.
- Jag fOrsokte leva pensionarsliv nagra ar, berat,tar Tomas Ohlin och later inte besviken fOr att han
misslyckades.
Nar han gick i pension var han adjungerad professor i datavetenskap vid Linkopings universitet.
Aven hustrun Eva Lindencrona har en bakgrund
inom datavetenskapen:
- Hon var den forsta kvinnan i Sverige som disputerade i datavetenskap, berattar Tomas Ohlin.
ANDRA HALVAN AV TOMTEN
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hlin tillsammans med Jan is
Bubenko boken "Introduktion till operativsystem"
som a ena sidan beskriver datorns inre arbete sa
ingiiende att fa av oss som arbetar med, eller vid,
datorer i dag bar en chans att hanga med. Det ar
som att lasa en utfOrlig beskrivning av arbetet pa en
stor fabrik. A andra sidan visar boken hur komplexa
datorerna hade hunnit bli pa drygt tjugo ar sedan
teknikens barndom pa 1940-talet.
Men datorer ar inte bara teknik. Pa 1970-talet
borjade Tomas Ohlin intressera sig for datorer som
redskap fOr kommunikation. Han organiserade, med
modem pa 1,2 kilobit per sekund, experiment med
informationsoverfOring in om bland annat halsovarden. Pa 1980-talet var han tillsammans med Jacob
Palme och Torgny Tholerus pionjar for de forsta
svenska diskussionsforumen baserade pa datornat.
Nasta steg var att se datornatet, fran borjan av
1990-talet alltsa internet, som ett forum for demokratisk diskussion, inflytande och kanske aven
beslutsfattande.
politisk belastning, med en far som
var folkpartiledare och en syster som var finansminister, och det kan se ut som om han, kanske avsiktligt, har hiillit sig sa langt borta fran den partipolitiska arenan som mojligt. Men han ar klart och tydligt
folkpartist roed socialliberala varderingar- en inte
sa vanlig bekannelse numera- och har bistatt folkpartiet med motionsskrivande, rad och dad sedan
vad han beskriver som "Kerstin Am!rs tid".
Kerstin Am'!r (1920-1991) var en av de fOrsta politikerna som intresserade sigfor datorernas inverkan
pa samhallet och den personliga integriteten.

TOMAS OHLIN HAR

TISDAGEN DEN 25 AUGUST I 2009

For Tomas Ohlin ar datorerna dock inte bara
nagot som inkraktar pa medborgarnas privatliv.
De skulle ocksa kunna fora roedborgarna narmare
besl utsfattarna.
- Manga befinner sigpa avstand fran det politiska
beslutssystemet, sager han bekymrat och hanvisar
till en SCB-undersokning som visar att deltagandet i det demokratiska beslutsfattandet blir samre.
Manniskorna kanner sig alit langre fran varandra,
och de traditionella foreningarna och folkrorelserna
tappar mark.
-Vi har ocksa den digitala klyftan. De som saknar
till gang till datorer och internet ar framst aldre, laginkomsttagare, invandrare och funktionshindrade.
Han har redan satt det internetbaserade medborgarinflytandet pa prov i Stockholmsfororten Kista
med projektet Cybervote 2003.
Engagemanget for elektroniskt medborgardeltagande ledde, via konferenser och seminarier, till

att Tomas Ohlin for ett ar sedan rekryterades till
integrations- ochjamstalldhetsdepartementet. Han
hade byggt sitt varumarke, som det heter. lngen i
Sverige forknippas mer med e-demokrati an Tomas
Ohlin.
Hans uppdrag pa Nyamko Sabunis integrationsdepartement, dar han arbetar med Sara Meyer, ar att
fOresla nya former for demokratiskt deltagande och
beslutsfattande. De agnade nastan ett ar at att sam! a
in underlagoch diskuterade sina ron pa konferensen
Edemokratiskt riidslag i april i ar.
- Jag ser fram emot vad de ansvariga politikerna
viii genomfOra, sager han.
ar inte ode]at positiva till
internetbaserad demokrati:
- "Skajag sitta har och blogga hela dagen", sager
de, skrattar Tomas Ohlin.
Men hans utgangspunkt ar inte framst att politi-

POLITIKER PA OLIKA NlvAER
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· ordens hopp
kerna ska beratta for medborgarna vad de gor och
tanker, utan att den enskilde medborgaren ska flyttas narmare beslutsfattandet.
Inte heller rostandet ar den centrala delen. Och
aven om studenter i Umea och Osterrike har genomfort karval pa internet och Estland har provat sa
finns det fortfarande inget sakert satt att rosta pa
internet.
ar deJtagandet, diaJogen
och vad som pa engelska kallas for "inclusion" - att
man ar inkluderad, att man ar med. Medborgarna
ska inte bara fa saga ja eller nej till Hirdiga forslag.
De ska vara med och forma forslagen.
- I Hamburg har de en medborgarbudgetsida,
berattar han entusiastiskt.
- Besokarna pa kommunens webbsida far en fiktiv
budget som de kan gora andringar i och se konsekvenserna.
VIKTIGARE F6R TOMAS OHLIN
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De kan se vad som bander om man sanker eller
hojer skatten och hur mycket man kan paverka skatten genom att hoja anslagen och lagga ner.
-For att oka intresset har kommunen tagit in kandisar som har tagit fram egna forslag.
1 SVERIGE DRIVER Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, ett projekt med nagot som kallas for medborgardialogsammankomster.
- Manga kommuner ar pa bettet och viii prova,
berattar han. Mojligheterna ar fantastiska.
- Var demokrati behover ny mening. Det kan den
fa om vi oppnar vara sinnen pa och kring natet, sager
Tomas Ohlin.

[ii COMPUTERSWEDEN.SE
))) Us aven Sammanfattning av forslag om
e·demokrati pa cstjanster.idg.se/e/1070.

VILL OKA DELAKTIG·
HETEN. Tomas Ohlins
utgangspunkt ar inte
framst att politikerna ska
beratta for medborgarna
vad de gor och tanker, utan
att den enskilde medborgaren ska flyttas narmare
beslutsfattandet.
Medborgarna ska inte bara
fa saga ja eller nej till
fardiga forslag. De ska
vara med och forma
forslagen.
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