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– Unga yrkesverksamma inom den digi
tala branschen efterfrågar något som en 
förening har svårt att leverera i befintlig 
modell, fastslår Ingrid Westman från 
Dataföreningen i Umeå. 

Dataföreningen brottas som så många 
andra föreningar med vikande med
lemsantal. På föreningsstämman 2014 
initierades ett projekt för att attrahera 
fler yngre medlemmar. Ingrid Westman, 
medgrundare och yrkesverksam på Space
Time Communication AB, har varit 
en av de drivande i den förstudie som 
presenterades inför årets stämma.

Utvecklingen talar för att det sker en 
förflyttning från ideologbaserade till mer 

aktivitetsbaserade 
engagemang och 
att få är intresserade 
av långsiktiga rela  
tioner med orga
nisationer. Kortsik
tiga initiativ där
emot, ökar starkt. 
Många satsar gärna 

tid och pengar på projekt med tydliga 
avslut eller sammanhang där man tar 
ställning tillfälle för tillfälle. 

– Meetup är ett exempel på det senare, 
som till exempel på kort tid har etablerat 
sig i Umeå med cirka 175 utvecklare i ett 
nätverk, säger Ingrid och fortsätter:

Nätverk i den formen har massor av 
fördelar men att som ung i en bransch få 
vara med och verkligen påverka kan 
kännas knepigt, för att man inte har 
de etablerade kontakterna eller erfaren  
he terna. Det viktigaste vi tror att före
ningen har att arbeta mot är att förflytta 
grunderbjudandet erfarenhetsutbytet till 

en arena där nya talanger redan befinner 
sig.

– Det virtuella och den fysiska verk
ligheten smälter samman allt mer och 
det finns så många bra kanaler idag där 
de unga yrkesverksamma redan är aktiva. 
Att föreningen kliver in här och bidrar, 
genom att koppla ihop all den kompetens 
som finns hos våra medlemmar med de 
unga talangerna, det pratar vi om på flera 
håll i föreningen.  Vi tror vi nu hittat ett 
sätt att låta ”old school möta new school” 
och till bådas fördel, avslutar Ingrid.

Håll utkik efter fler nyheter om före
nings framtidsprojekt!

Följ oss på...

Nyheter från Dataföreningen                       dfs.se

Jubileumsglans 
åt årets 
examensarbete
Årets pris för bästa examensarbete delades ut 
av Dataföreningen Östra kretsen vid Linköpings 
universitets D40-IT20 jubileum. 

Datateknikprogrammet har funnits i 40 år på Linköpings 
Universitet och ITprogrammet i 20. Vid jubileums
ceremonin den 19 maj så samlades över 400 alumner och 
teknologer för att nätverka och lyssna till framstående 
talare från Texas A&M University, Apple, Microsoft, SP 
devices, Spotify och Ericsson.  

Dataföreningen Östra kretsen bidrog till jubileumsyran 
genom att dela ut priset Året Examensarbete. Fem 
nominerads och Viktor Löfgren (Civing Informations
tekno logi och Double Degree med Harbin Inst. Tech
nology) och Klervie Toczé (Datateknik och Double 
degree med UTC) mottog det hedervärda diplomet. 

– Vi har delat ut priset i princip lika länge som 
Datateknikprogrammet funnits och det är alltid väldigt 
roligt att kunna presentera Dataföreningen i dessa 
sammanhang. Jag hoppas vi kommer att få se mer av årets 
mottagare i framtiden, säger prisutddelare Bo Johnsson 
från Östra Kretsen.

JUBILEUM I år är det 65 år sedan 
Dataföreningen grundades. Sedan 
dess har mycket förändrats, 
såväl inom som utanför 
föreningen, men kärnan 
i den har bestått – att 
vara en aktiv 
del av it-
utvecklingen. 

Kurt Gladh

DATAFÖRENINGEN 65 ÅR 

Läs om DFs historia på:  
dfs.se/om/historik

Ingrid Westman

65 år i utvecklingens tjänst 
Alla examensarbeten tillgängliga via LiU e-press:  
http://liu.diva-portal.org/smash/search.jsf

FRAMTID Att låta det etablera de 
nätverket möta unga yrkes verk-
samma på deras arena är ett av 
förslagen till hur Dataföreningen 
ska skapa mer engagemang i yngre 
målgrupper.

Dataföreningen – arena för 
nya talanger och för erfarna

FAKTA:    UPLOAD – Vill man engagera sig eller bara få veta mer om projektet ta kontakt  
   med Ingrid Westman på ingrid@space-time.se

Uppdatera 
e-mejladressen!
Vi märker att många medlemmar använder 
en jobb-mejladress i vårt medlemsregister. 
När man sen tar ett karriärssteg förbises det 
att ändra hos oss och då har vi inte möjlighet 
att hålla kontakt. 

En aktuell mejladress är viktigt för att 
du som medlem ska kunna ta del av dina 
medlemsförmåner och senaste information. 
Uppdatera kan du göra på Mina sidor på 
dfs.se eller genom att ta kontakt med vår 
medlemsservice.

Har du frågor kan du kontakta oss på 
medlem@dfs.se eller telefon 08-587 434 20.

Under historiens 
gång har föreningen följt, dokumen
terat och bidragit till itutvecklingen 
genom alla dess perioder. Framgångsrika 
arbeten med t ex stan dar d   iseringen av 
branschavtal och framför allt avtal 90, 

under lättade många 
affärer mellan bestäl   
lare och leverantörer.  
eMedborgaren och 
eMeda rbe taren ut   
bil dar fort farande ett 
stort antal privat per
soner och anställda 

i användning av digitala tjänster. Fram
förallt driver vi utvecklingen framåt 
genom de tusentals medlemmar som 
besöker våra seminarier, frukostmöten, 
maker spaces och kurser varje år. 

Den enskilt största inverkan på 
utvecklingen har dock Datakörkortet 

haft. Från lanseringen 1996 fram till idag 
har det globala folkbildningsprojektet 
utbildat över åtta miljoner människor i 
148 länder världen över och är en av de 
mest accepterade standarder för certi  
fiering av datakompe tens internationellt. 

– Bara i Sverige har 300 000 personer 
tagit Datakörkortet. Så vi har breddat 
den allmänna användningen av it och 
bidragit till att vi idag är ett av de mest 
itkunniga länderna i världen, säger Kurt 
Gladh, dåvarande vd för Dataföreningen.

Datakörkortet har även haft en 
positiv påverkan på itinvesteringar i 
företagsvärlden. 

– Innan lanseringen investerade företag 
miljonbelopp i datorer men fick väldigt 
lite i avkastning eftersom få personer 
kun de använda dem. Plötsligt fick man 
en nyttoeffekt och itutvecklingen ökade 

inom företagen,  
fort sätter Kurt Gladh.

– Att föreningen har funnits i 65 
år är ett kvitto på att vi behövs och har en 
roll att spela i utvecklingen, säger Christer 
Berg, nybliven ordförande för föreningen. 
Han menar att alla som arbe tar med 
digitaliseringen behöver ta ett större an  
svar för utveck lingen på samhälls nivå 
och då är en ideell intresseförening som 
Dataföre  ningen en utmärkt plattform 
och kanal. 

– I vår vision Digital destination 
Sverige kommer vi att vara med att forma 
utvecklingen och de förändringar som 
digitaliseringen innebär. Precis som vi 
alltid gjort. 


