.
=-==-=-'---==--=----=-~

-·- ··---- ·-·---------------------==~~~~::~::::==::==============~:=~~~~~====~~====~:::::::::::;::::::::::~:;~;-----~----------------------------------~---·-·- -· -=· - ·- ------·- - ..
-·---·· ·-- --------····- ----• ---~ ----~

"' ~:7·

191')- 0/ ..- o22

dfffal:eknik 191 s =,

18
-7:'.': :n.R5W ,..t!if-titee!·t' Uit!¥!ltiV!''L'2ttll-f tiW'!

ii.r· Hiksdatal.Orbundct en

.J

1'1&06£iSSUWL·lWFSISII llrQPml·D*!ll!!IK'W:Jlt\:f7,_!J' f!i L"ii 13111:.!\itW .. 3lN€l J(Wtw!'1ilC);f.l'L!iiU"tiLID'&t¥SH'WiiiUJIA

handling (SSI) skall verka med
"orubbad integriter·.
Vad innebiir della for anvandarna? En utvidgad organisationspyramid fylld av omma tar?
En papperstiger for Servi- Data?
En ytterligare moderorganisation, en Big Mother?

Parkinson
hade ruu!
1

Turerna kring en gemensam
sven sk anviindarorganisation pa
d :.~ taomradet har van! manga
o c h langa . Har de varit for
ma nga?
Sannolikt iir m;i nga med m1g
tvck sarnma infor resultatct av
dct m <i ngariga arbetct bakom
Rik sdataforbund.:t ( RD F) . Vi
hade viii alia hoppats pa en
gcmemam samlingspunkt, ett
forum med direktaccess for alia
dataanviindare, en naturlig samlwgsplats och ett spritluor v1d
fo rhandlingar
med
mer
resursstarka parter. En klar
debattkanal, ett datacentrum .
Men vad har vi fatt? En formation dar del uttryckligen sags
att de anslutna Svcnska Dataforbundet (SDF) och Svenska
Samfundet for lnformationsbe-
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RiksdatafOrbundet
en papperstiger?

pa ppcrstigcr f(k ServiJ )ala, undrar Tomas
Olin, i foljtmde kritiska
bclraktclsc over resultatct av det rmingiiriga
arbctct att skapu ett
riJ(sdataiorLund.
For att RiksdataforLundet skall fa en rejal
chans bchi)vs trc sakcr·,
an set· Tomas Olin: En av
clessa ar· att SOF och SSt
upploses och medlemnuu·na dirckt oYcrfors i
HOF.

lmsant

&U

Utan tvekan kommcr en konkurrens att upptrada mellan
RDF, SDF och SSI. Konkurrcns om initiativ och resurser.
Tillg<"ingen iir knapp . Ar delta
tillfa lle for konkurrcns - annars
viillovlig - vckligcn viilvalt? Ar
del intc sammanhallning mellan
anv ~indarna som nu bch i.i v~ i
stiillet?
Jag har de scnastc aren haft
formanen vara mcd i forhandlingarna bakom vad som nu blivit RDF. Min position har
friimst bestatt av att utgora lank
mellan de berorda intres:;cna
mom Dataindustriutrcdningen
- mojligen mer anviindarniira
an resursstarka - och existerande intresseforeningar pa dataomnldet - . mojligen mer
resur&Starka an anviindarniira.
Det har varit en stimulerande
erfarenhet. Den bekrii.ftar helt

Parkinsons
observation
om
finansieringen av cykeltakcl.
Atminstone nio tiondelar av
arbetet har i forhandlingarna
rort formalia som organisationsfragor, representation, ansvarshicrarki, avgiftssystem, anknytningar till existerandi: organisationer,
benamningar
m m.
Hogsl en tiondcl har bcrort de
aktuclla arbetsuppgiftcrna, viiken nyinriktning som dar mastc
till for <:tt undvika att det gar
snell som forra gang en.
Eftcr det att Dataindustriutredningen intagit eri valvilligt
avvaktande hallning till ett RDF
i silt slutbetiinkandc , har jag
darfor funnit mig alltmer som
passiv betraktare av RDF-arbetet.
Utrcdningcn, och dareftcr
Statskontorct, har tagit positiv
stiillning till offentligt stod for
RDF-verksamhcten under forutsiittning att de ovriga anviindarrcprescntanterna kan cnas tillrac kligt val.

f

Resultatet
en hal vmes yr
Med den halvme~yr som nu
erhMiits iir en mer an tillfiillig
statlig uppbackning uppcnbarligen i fara. Det kan ju viii hii.nda
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att det helstatliga SIFU far hand frdgor som vi vet kommer att
om nii.stan hcla del tillgiingliga engagera individer och foretag
\
offentliga stodel. Jag tror att elt starkt i morgon.
• Acceptcra och anpassa'
del a lika hii.r vore lyckligare.
Det bor nu sagas att Sverige RDF som en sanr/ande anviinknappast iir ensamt om dessa darorganisation for bdde individer
typer av problem. Anvandar- och forctag . Foretagen orkar
samarbetet tycks inte hellcr biittre iin de enskilda individ c rn a klara si r. i de c vcntu c ll a
, ,,.11' 1 :r<l' f ••n•·n: 1 <;O il ~ d.: t ho r-
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kr ha ndli ngar
nJe d
me r
res ursstark a pa rter. En klar
dc ba!!kanal , ell dat accntrum .
Men vad ha r vi fa ll ? En fo rmati on da r d ct uttryc kligen sags
att de a nslutn <J Svcnska Da tafii rbun dct (S D F) oc h Sven ska
Samfun dc t fo r lnforma tions be-~ N~, ·--
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mo m Da taindu str iu trcdni ngc n
- mojligen mer anviinda rnara
a n resursstarka - och existcra nde intresseforeninga r pa dataomradet - . mojligen mer
resurssta rka an anviindarnara .
Det har varit en stimulerande
erfa renhet. Den bckraftar hell
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rcpresenta ntern a ka n enas ti\1riick ligt viii.

f

Resultatet
en halvmesyr
Med den halvmc~yr som nu
crhallits iir en mer an tillfii llig
statlig uppbackning uppcnbarligen i fara . Det kan ju val hiinda
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au det hclstatliga SIF U far hand
om nastan hel a del tillgiingliga
offentliga stodet. Jag tro r att ett
del a lika hiir vore lyckligare .
Dct bor nu siigas all Sverige
kn appast iir ensamt om dessa
typer av problem. Anvandarsamarbetet tycks intc hcller
utomlands fungera som det borde . En rad orga nisationer - in·
klu sive amerikanska - har befunnit sig och/eller befinner sig i
ek o nomiska och andra svirigheter.
Det iir egentligen intc sa svart
att inse ba kgrund en till det. Sa
lange inte tillriickligt stora grupper anvii nda re kanner sig tillrac kligt bero rda, positivt eller
negativt, av en utveckling (i det
hiir fa ll et de n datatekniska),
kommer deras roster sannolikt
inte att bli horsamm ade.
M as te vi viicka och entusiasmera a lltOcr anv ii ndare for att
de med tillriickl ig kraft ska
kunn a hiivda de dataintrcssen,
sam d e mojl igen ii nnu intc vet
om att de har'!
Ja, fo rmodligen - eller kan skc tyvii rr. Atminstone sa lange
utbudet av d ata kraft och data·
till ii mpninga r expandcrar. O ch
dct gor dct ju.
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Undvika
degcnercring
Na, nu har vi RDF. Vad kan
goras fo r att undv ika en dcgene·
rcring, cller snarare, for au ge
det en reell chans? For all bade
privata och offentliga anva ndare vcrkligen ska st iilla upp?
Tre sake r, tror jag.
e Tag fasta pa de breda och
socia/r orienterade am•iindarniira

frdgor som vi vet kommcr att
cngagcra individer och foretag
starkt i morgon.
\
e Aceeptcra och anpassa
RDF som en sanr/ande anviindarorganisation fiir bdde individer
och foretag. Foretagen orkar
battre an de enskilda individerna klara sig i de cventuella
blasviidren . lndividerna maste
sjalvklarl med i direkt anslutnmg .
• Niir nu RDF finns, upp/os
dd SDF och SS/ och over/or mcdlemmarna direkr i RDF.

Miittlig
entusiusm
Dcssa forslag viicker myeket
mattlig entusiasm i en del existc rande forenin gs krctsar, det a r
bek a nt. De kan intc genomforas
over nallen . Men dct ii r anviin darna det giiller, och intc den
just nu existerande representationen.
Vi har fr amfo r oss en utveckling dar individcrna oc h datas ystemcn kan komma att samvcrka
pi en rad nya omr?iden . Vi
maste inse deli tid .
Tank pit ex miljo, bcs lutsdcltagande, lokaliscnng, a rbetsinnehall , utbildning o ch inform ationsmedia, hush;illning rned
miinskliga resurser, kultur osv,
for all namna nagra.
Det ar for att hiivda individcns
dataintresscn j sadana sa mma nha ng, som en aktiv a nvandarorganisation friimst behovs. Och
for all vara med och ska pa en
Data ombudsman, latt till giinglig
for alia parter. Kommer RO Fin
i den bilden ?
II
Tomas Olin
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