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Abstract

The witness seminar “Teknisk utveckling i bankerna fram
till 1985” [Technical Development in the Swedish Banking
Industry before 1985] was held at Tekniska museet [the
National Museum of Science and Technology] in
Stockholm on November 12, 2007 and was led by Thomas
Glück. Focus of the seminar was the development of
information technology in Swedish banks, starting with the
first use of electronic computers in the late 1950s and the
1960s. The seminar covered aspects dealing with technical
issues, hardware issues and system and software issues.
Different technical systems and products were discussed.
IBM played an important role as a major supplier but
beside other international players there were also some
Swedish initiatives in the early years. The use of methods
and methodological questions were discussed. In the first
years everything was built from scratch, including operating
systems, terminal interfaces and so on. The use of methods,
at least documented methods, were sparse in the pioneering
years. As the use of computers increased and the systems
themselves grew larger, standards began to emerge and
there was a number of infrastructure issues and the
establishment of common platforms. Good examples of
the development are the electronic bank clearing system as
well as the two giro systems, Postgirot and Bankgirot. As
the systems grew larger, the need for more formalized
methods and documentation increased.





Förord

Vittnesseminariet ”Teknisk utveckling i bankerna fram till 1985” ägde rum vid Tekniska
museet i Stockholm den 12 november 2007 och arrangerades inom ramen för doku-
mentationsprojektet ”Från matematikmaskin till IT” som är ett samarbete mellan
Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sverige och
Tekniska museet. Det spelades in med ljud och bild samt transkriberades därefter. Björn
Thodenius från Handelshögskolan i Stockholm har i samråd med seminariedeltagarna
redigerat transkriptet. De redaktionella ingreppen har varit varsamma och har skett i syfte
att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Originalinspelningen finns
tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm. Dokumentationsprojektet finansieras med
bidrag från Riksbankens Jubileumsfond samt Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs
minnesfond. Ytterligare bidrag för genomförandet av detta seminarium har erhållits från
Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank.

Deltagare: Thomas Glück (ordf.), Hans Olof Andersson, Sverker Arvidson, Thomas
Boström, Bertil Deurell, Gunnar Enroth, Kenth Jendhammar, Björn Kleist, Björn Lilja,
Sven Palm, Per Göran Svensson.

Inbjudna med förhinder: Ragnar Cederlund, Sune Johansson.
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Teknisk utveckling i bankerna fram till 1985

Thomas Glück:1 Hjärtligt välkomna till seminarium tre i finanssektorn, den här vittnes-
seminarieserien som vi fått chansen att vara med om. Vi är glada att ni har velat ställa er
till förfogande och vi ser fram emot att få höra era vittnesmål och hela idén är att det här
skall bli ett spännande inslag för eftervärlden att få ta del av och få lära sig något av. Jag
heter Thomas Glück och har fått förmånen att få leda det här seminariet idag. Nu skall vi
låta er presentera er var och en. Vem är du Sverker, berätta.

Sverker Arvidson:2 Jag heter Sverker Arvidson och min bakgrund är 35 år på IT-sidan i
Handelsbanken3, från 1 januari 1969 och långt in på 2000-talet. Jag har sysslat med alla
möjliga roller inom IT-sidan, från tekniker, utvecklare, systemutvecklingschef, forskning
och utveckling och att också se framåt.

Thomas Glück: Tusen tack. Bertil.

Bertil Deurell:4 Bertil Deurell heter jag och jag började faktiskt samma år på samma
ställe som Sverker, alltså -69 på Handelsbanken, där jag blev Handelsbanken trogen två
år. Därefter har jag varit inom Sparbankrörelsen och till slut Swedbank5. 35 år hann det
bli med Sparbanksvärlden. Det har varit i olika roller, systemchef, projektledare, vd för
Första Data, som var en del av utvecklingen med Första Sparbankens6 systemutveckling
och drift, och under senare år i Föreningssparbanken/Swedbank som IT-chef och till slut
inom CIO7-staben.

Thomas Glück: Tack. Björn.

1 Thomas Glück, f. 1942. Skandinaviska Banken från 1970 och sedan Skandinaviska Enskilda Banken fram
till 1992, bl.a. som datachef och vVD. Styrelseuppdrag i en rad styrelser och egen konsult. Ledamot av
IVA. Thomas var ordförande i Dataföreningens Stockholmskrets under större delen av 1980-talet efter att
dessförinnan ha varit vice ordförande i lika många år.
2 Sverker Arvidson, f. 1942. 1966–69 Ericsson. Deltog i programmeringen av den första datorstyrda
telefonstationen som sattes i drift av Ericsson. 1969–74 Handelsbanken. Ansvarade för att bygga upp ett
övervakningssystem för den första terminaliseringen av Handelsbankens bankkontor (HTS). 1974–79
Deltog i uppbyggnaden av Bankomatsystemet. Teknisk koordinator för de svenska bankerna inför anslut-
ningen till SWIFT. 1979–85 Projektledare för datoriseringen av Handelsbankens bankkontor (HTD).
1986–92 Systemutvecklingschef.
3 Svenska Handelsbanken har sitt ursprung i Stockholms Handelsbank vilken grundades 1871. Grundare
var ett antal styrelseledamöter som lämnat Stockholms Enskilda Bank. Efter ett förvärv av Bankaktiebola-
get Södra Sverige 1919 togs namnet Svenska Handelsbanken.
4 Bertil Deurell, f. 1946, Stockholms Universitet och ADB-utbildning. 1969–71 Anställd på SHB data som
programmerare/systemerare. Från 1971 anställd på Siffer-Service och ansvarig för utveckling av banksy-
stem för Stockholms Sparbank. 1978 fusion med Länssparbanken Stockholm och kundansvarig mot ban-
ken och tillika systemchef. När Första Sparbanken bildades efter fusionen med Länssparbanken Göteborg,
VD i Första Data, vilket var bankdelen i Siffer-Service. Därefter Föreningssparbanken/Swedbank.
5 Swedbank, tidigare FöreningsSparbanken, bildades 1997 genom en fusion av Föreningsbanken och Spar-
banken Sverige. Föreningsbanken hette ursprungligen Jordbrukets Bank som 1958 hade bildats som en
centralbank för jordbrukskassorna. Den första jordbrukskassan grundades 1915. Sparbanken Sverige var en
fusion av Sparbankernas Bank och Sparbanksgruppen. Sparbankernas Bank bildades 1942 som en central-
bank för sparbankerna. Sparbanksgruppen var bildad 1991 av de då elva största sparbankerna. Den första
sparbanken bildades i Göteborg 1820.
6 Första Sparbanken bildades 1982 då Sparbanken Stockholm och Länssparbanken Göteborg fusionerade.
Sparbanken Stockholm har sitt ursprung i Stockholms stads Sparbank som grundades 1821 och Länsspar-
banken Göteborg startade som Göteborgs Sparbank 1820, landets första sparbank.
7 Chief Information Officer.
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Björn Lilja:8 Björn Lilja heter jag. Min bakgrund under den här perioden är i huvudsak
IBM. Det var väl så att även IBM hade ett stort inflytande på det som skedde. Jag började
-68 och kom då ifrån högskolan och tyckte väl att man hade jobbat med akademiska
frågor i stor utsträckning och ett av det direkt första jag fick lära mig var koda assembler,
hör och häpna. På den vägen var det och jag vart direkt placerad på Handelsbanken. Jag
kan berätta att jag åkte förbi Tegeluddsvägen på vägen hit och kunde då se de här
källarfönstren vi höll till i då och byggde system. På den tiden fanns det också något som
hette Kreditbanken9 och där hade jag också lite arbete, även i Bankdata10 och
Götabanken11. Så som leverantör har jag varit på olika ställen. Men sedan -84 så flyttade
jag även in i bankvärlden. Jag jobbade med Thomas på S-E-Banken12 och har sedan
också jobbat på SPADAB13. Men för den här perioden så är nog de bestående intrycken
från det första året, -68, och det återkommer jag till.

Thomas Glück: Tack. Björn.

Björn Kleist:14 Björn Kleist heter jag. Jag började rätt tidigt och 1959 halkade jag in på
datorhantering. Jag jobbade några år på IBM, sedan på FOA15 och QZ16 som var
universitetens datacentral. 1978, kom jag in i banken och blev produktionsansvarig för
dataproduktionen och jag jobbade sedan på banken till -91.

Thomas Glück: Banken, det var då?

Björn Kleist: S-E-Banken.

8 Björn Lilja, f. 1942, civ.ek., Handelshögskolan 1968. 1963–65 ASEA, elevingenjör, 1968–84 IBM,
systemrepresentant, projektledare och systemchef på försäljningskontoret för bank, försäkring och statliga
kunder. Programansvarig för utbildning av ledare i IBM Sverige, chef för enheten Systems & Facilities i
centrala marknadsstaben. 1984–86 S-E-Banken, systemchef med ansvar för utveckling och förvaltning av
S-E-Bankens samlande systemportfölj för in- och utlåning, värdepapper, utland, etc. 1986–90 Spadab, vVD
med huvudansvar för Sparbankernas produkt/systemutveckling. 1990–98 VD Scandinavian Airlines Data
Sweden AB. 1998– konsult inom IT Management, först Guide Stockholm sedan i egen regi från 1999.
9 Sveriges Kreditbank hade sina rötter i Svenska Lantmännens Bank från 1917 som ombildades till
Jordbrukarbanken 1923. 1951 ändrade banken namn till Sveriges Kreditbank. 1974 fusionerades Kredit-
banken med Postbanken och bildade Post- och Kreditbanken eller PK-Banken. Såväl Kreditbanken som
Postbanken var statliga banker. PK-Banken är idag en av delarna som utgör Nordea.
10 Bankdata var ett konsortium som ursprungligen bildades av Skaraborgsbanken, Uplandsbanken, Werm-
landsbanken och Smålandsbanken för att samarbeta avseende dataverksamheten.
11 Götabanken bildades 1972 genom en sammanslagning av Göteborgs Bank och Smålandsbanken. Göte-
borgs Bank har sitt ursprung i Götheborgs Privat Bank som grundades 1848 och Smålandsbanken har sitt
ursprung i Smålands Enskilda Bank som bildades 1837. 1988 bytte banken namn till Gotabanken och 1990
bildades Gota Bank som var en fusion mellan Gotabanken, Skaraborgsbanken och Wermlandsbanken.
Gota Bank gick sedan in i Nordbanken, sedermera Nordea, 1993.
12 Skandinaviska Enskilda Banken bildades 1972 då Stockholms Enskilda Bank, grundad 1856, gick sam-
man med Skandinaviska Banken, grundad 1864. Från 1998 använder man namnet SEB.
13 Spadab, Sparbankernas Datacentral AB, bildat 1962.
14 Björn Kleist, f. 1933, civ.ing., KTH 1957. Kleist var forskningsassistent på Flygtekniska institutionen vid
KTH 1957–58. Programmerare och säljstöd vid IBM 1959–62. Dataansvarig för FOA:s stordatordrift
1963–66, driftschef vid QZ 1967–73, teknikchef och stf. produktionschef Datema AB 1974–77, produk-
tionschef SEB Data 1978–91. Kleist var därefter IT-konsult vid Trigon Management innan han startade
egen konsultverksamhet med Theolit AB.
15 FOA, Försvarets forskningsanstalt, bildades 1945 genom sammanslagning av Försvarsväsendets kemiska
anstalt med bl.a. Militärfysiska institutet.
16 Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm (QZ), en gemensam datorcentral för
FOA och högskolorna i Stockholm som inrättades 1967. Den fungerade som en servicebyrå med stora
datorsystem.
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Kenth Jendhammar:17 Jag anställdes 1969 på Skandinaviska Banken18 och kom då direkt
ifrån universitetet. Jag anställdes därför att banken sökte mycket folk för att bygga det
inlåningssystem som jag också kommer att berätta mer om sedan. Min roll i början var
att som assistent till systemutvecklingschefen ansvara för projektplanering och projekt-
samordning. Jag hade sedan lite olika roller de närmaste åren, men 1978 blev jag ansvarig
för systemutveckling i banken. Det var en verksamhet som växte så -84 delade Björn19

och jag på det ansvaret i två ungefär lika stora delar. Sedan fortsatte jag i S-E-Banken i 25
år och har nu slutat efter elva år som vd för Privatgirot20.

Thomas Glück: Tack skall du ha. Hans Olof.

Hans Olof Andersson:21 Hans Olof Andersson heter jag. Jag började faktiskt och job-
bade några år inom kärnfysikforskning som laboratorieingenjör. Där kom jag i kontakt
med IT, som jag kommer att berätta sedan. Sedan så gick jag över till industrin och job-
bade på SKF22 Stålverk i några år och sedan med systemutveckling hos leverantörssidan
och kom så in i bankvärlden från leverantörssidan och jobbade på Philips23. Så små-
ningom hamnade jag i Handelsbanken och därefter Götabanken. Sedan tidiga delen av
åttiotalet har jag varit egen självständig konsult och jobbat med det. För denna perioden
som det här täcker så räcker det.

Thomas Glück: Tack skall du ha. Du har haft förmånen att delta vid ett tidigare semina-
rium också?

Hans Olof Andersson: Ja, jag tror till med att det är två faktiskt.

Thomas Glück: Till och med det ja, okey. Tack. Sven.

Sven Palm:24 Jag heter Sven Palm. Jag kom i kontakt med datavärlden 1959, det var sista
året på Handelshögskolan då vi fick lära oss lite om den världen på Chalmers. Wenner-
Gren25 hade där installerat en maskin som mer var avsedd för vetenskapliga ändamål,

17 Kenth Jendhammar, f. 1943. Skandinaviska Banken från 1969 och sedan Skandinaviska Enskilda Banken
fram till 1995. VD i Privatgirot 1995-2006.
18 Skandinaviska Banken, grundad 1864 under namnet Skandinaviska Kreditaktiebolaget, bildade Skandi-
naviska Enskilda Banken 1972 genom en sammanslagning med Stockholms Enskilda Bank (grundad 1856),
från 1998 SEB.
19 Björn Kleist.
20 Bankgirocentralen öppnade i april 1982 även tjänster för privatpersoner som man kallade privatgiro.
Planerna hade funnits redan tidigare men fördröjts av att sparbankerna, som var medlemmar i bankgirot,
bestämde sig för att samarbeta med Posten om en girotjänst för privatpersoner. 1988 skapades ett eget
bolag, Privatgirot AB.
21 Hans Olof Andersson, f. 1942, ingenjör och ADB vid Stockholms Universitet. Laboratorieingenjör vid
Uppsala universitet 1964–65 och Chalmers tekniska högskola 1965–66. Verksam som systemingenjör vid
SKF Stål 1966–68 och sedan systemingenjör och projektlederade vid Philips 1969–76, systemarkitekt vid
Handelsbanken 1976–80 och sedan Götabanken 1980–83. Från 1983 verksam som konsult och från 1985
företagsledare SecureCom, från 2007 SecureCom Security Products.
22 SKF, tidigare AB Svenska Kullagerfabriken, grundat 1907 i Göteborg.
23 Elektronikkoncernen Philips grundades i Eindhoven 1891 av Frederik och Gerard Philips. Det svenska
dotterbolaget startades 1923.
24 Sven Palm, f. 1933. 1962–1965 Systemman och programmerare i Skandinaviska Banken, Göteborg.
Ansvarig för låne- och huvudbokssystemen samt för installationen av kassateminaler. 1966–1968 Redovis-
ningschef. 1968–1971 Ekonomidirektör i Pressbyrån. 1971–1982 VD Bankdata. Startade gemensam drift
för Götabanken, Skaraborgsbanken, Uplandsbanken och Wermlandsbanken. Medlem i Bankföreningens
dataclearingkommitté och styrgruppen för Backup-centralen. Från 1982 Adm. direktör i Wermlands-
banken. Styrelseledamot i Bankdata och Provinsbanksdata.
25 Axel Wenner-Gren, ursprungligen Wennergren, 1881-1961.
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med hexadecimal registrering och så vidare, men vi använde faktiskt den också för kom-
mersiellt bruk inom Skandinaviska Banken. 1962 fick vi på Skandinaviska Banken i
Göteborg vår första datamaskin och jag var då med om att utveckla de första program-
men, men framför allt så var jag med om att ta fram det första decentraliserade datain-
samlingssystemet. Sedan var jag borta några år på ekonomisidan och kom tillbaka till
datavärlden 1971 och blev vd för Bankdata i Örebro. Där satt jag kvar till -82, då jag gick
till Wermlandsbanken26, men jag satt kvar i styrelsen för Bankdata under ett antal år.

Thomas Glück: Tack skall du ha. PG.

PG Svensson:27 PG Svensson heter jag. Jag började i databranschen 1966 och hamnade
inom Sparbanksrörelsen 1970. Där har jag haft olika roller på det som var Sparbanksrö-
relsens Databolag, SPADAB, och sedan i banken som tekniker, som projektledare, utre-
dare och de sista 20 åren faktiskt som arkitekt. Jag slutade vid årsskiftet i CIO-organisa-
tionen tillsammans med Bertil28 som Chief Architect.

Thomas Glück: Tack skall du ha. Gunnar.

Gunnar Enroth:29 Jag jobbade och kom i kontakt med bank första gången under
sommarlov och nyårsskiften. Det var på den tiden när det var hemskt mycket jobb på
bankkontoren vid nyårsskiften och de behövde extraförstärkning. Första jobbet på det
lokala kontoret innebar att jag saknade en kafferast. Jag tycker väldigt mycket om kaffe
och då började jag titta på rutiner. De hade aldrig tid att dricka kaffe på det där kontoret
när man hade stängt klockan tre. Så jag började kika lite på hur man kunde ändra på vissa
saker och när jag slutade där efter sommarlovet så var det tid för kafferaster varje dag, för
jag hade rationaliserat och så började min bana. 1961 började jag på Kreditbankens dåva-
rande dataavdelning. Jag jobbade med redovisning, sedan programmering, assembler,
andra generationens datorsystem. Så småningom var jag projektledare för tredje
generationens datorsystem med det första i Sverige integrerade banksystemet med inlå-
ning, utlåning, redovisning och kundregister. Jag är mycket stolt över det.

1971 flyttade jag över till SPADAB och jobbade i en grupp som sysslade med icke-
TOBA-rutinen. TOBA30 var ju det totala banksystemet. Jag arbetade med metodutveck-
ling och en handbok för hur systemutveckling skall bedrivas. Jag personnummerkom-
pletterade Sparbankens samtliga konton, så att de också skulle bli förberedda för att
introducera ett kundregister. Sedan -78 jobbade jag på leverantörssidan med banktermi-
naler, Philips terminalsystem med diverse utveckling och var produktansvarig för datorer.
Vi släppte i början på 80-talet den första mikrodatorn som även kunde användas som
arbetsplatsdator. Det var bara det att jag hade, mot teknikernas bättre eller mindre bra
vetande, lyckats säga att vi skall starta på en megabyte i primärminne. Jamen, så mycket
behöver man inte, sade teknikerna. Jo, det kommer man att behöva, sade jag. Jag fick

26 Wermlandsbanken, grundad 1832. Gick 1990 upp i Gota Bank.
27 Per Göran Svensson, f. 1945, ADB-utbildning. 1966 programvaruutvecklare kassaregister, därefter pro-
grammerare på Skogsbrukets Datacentral i Sundsvall, senare systemprogrammerare. Från 1970 SPADAB,
först som systemprogrammerare därefter som utredare och projektledare både inom utveckling och
datordrift. Flyttade omkring 1990 till moderbanken i rollen som arkitekt på koncernledningsnivå inom
Sparbanken Sverige, FöreningsSparbanken och sedan Swedbank, de sista åren i rollen Chief Architect med
huvudansvar för koncernens IT-arkitektur.
28 Bertil Deurell.
29 Gunnar Enroth, f. 1943. Kreditbanken från 1963, först som programmerare, sedan systemerare, projekt-
ledare, systemdesign och bitr. systemutvecklingschef. Från 1971 SPADAB, bitr. systemutvecklingschef,
representant i datalagsutredningen. Philips Elektronikindustrier 1978–1985, produktutveckling och kon-
sultuppdrag hos finansinstitut, marknadsföringschef.
30 TOBA står för TOtalsystem Bank, Spadabs första datasystem för IBM 360.
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slåss väldigt hårt för att få igenom en megabyte. Det var den persondatorn som vi
utvecklade på en megabyte, medan resten av persondatorerna låg på 64 kilobyte, så vi låg
långt framme. Sedan gick jag över till internationell verksamhet, jobbade som marknads-
föringschef och har sysslat med internationella aktiviteter inklusive konsulting i bankvärl-
den över hela världen, i 55 länder. Slutade 2005. Tack.

Thomas Glück: Tack skall du ha. Thomas.

Thomas Boström:31 Efter att ha utbildat mig till teletekniker så insåg jag att det där kan
man ju inte leva på så jag började på SCA32 i Sundsvall med deras hålkortsanläggning och
då bestämde jag mig också att det här var ingenting för mig. Det var för mycket hålkort
och lätt att göra fel men, på den vägen är det nu.

Thomas Glück: Vilket år är det nu vi talar om?

Thomas Boström: 1967. 1968 anställdes jag på Skogsbrukets Datacentral33 och då fick
jag första kontakten med Sundsvallsbanken34 som var kund där, på deras servicebyrå. På
den tiden var det mycket autokoder35 och COBOL36 naturligtvis. 1973 så var jag med och
byggde en ny datacentral uppe i Sundsvall som hette Norrdata. Den var samägd av
landstingen i norr och Sundsvallsbanken, den byggde vi ifrån scratch vilket var mycket
intressant. 1975 kom bankterminalsystem 360037 och det var en av de första SNA-base-
rade38 systemen så att det byggde vi också från scratch. Så fortsatte vi att utveckla fram
mot -85. 1977 blev jag anställd i banken, då blev man bankkamrer, det var väldigt fint.
Banken tog över den här datacentralen för då var det viktigt att ha kontroll på det här.
Sedan, åren framåt, -85 och fram tills jag slutade jobba förra året så har jag passerat sex
fusioner. Jag slutade min karriär som produktionschef för Nordea.

Thomas Glück: Tack skall du ha och tack allesammans. Det här har ju gett oss tydliga
bevis på att det är rätt människor som är inbjudna till detta vittnesseminarium. Ni har
mycket att berätta och har många år att se tillbaka på, det är vi väldigt tacksamma för. Då

31 Thomas Boström, f. 1946. 1967 första kontakten med ADB-världen genom att jobba extra som hålkorts-
operatör på SCA:s datacentral i Sundsvall. 1968 Operatör vid Skogsbrukets Datacentral (SDC) i Sundsvall.
Från 1970 Preparatör. 1972 Drifttekniker. Anställdes 1973 på Norrdata med ansvar för att flytta över
Sundsvallsbankens produktion och utveckling från SDC till Norrdata. Från 1977 driftchef och bankkamrer
på Sundsvallsbanken.
32 Svenska Cellulosa AB, SCA, är en internationell skogsindustrikoncern, bildad 1929.
33 Skogsbrukets Datacentral, SDC, bildades 1961 som en ekonomisk förening för att samordna och
rationalisera virkesredovisning. Initiativtagare till föreningen var Domänstyrelsen, MoDo, SCA och Skogs-
ägarrörelsen. SDC installerade 1963 den första datorn i form av en IBM 1410.
34 Sundsvallsbanken, grundad 1864 som Sundsvalls Enskilda Bank. Sundsvallsbanken fusionerade med
Uplandsbanken 1986 och bildade då Nordbanken. Idag är banken en del i Nordea.
35 Eg. Alfakod. Alfakods konstruktörer Riesel, Jonason och von Sydow hade tillsammans med Lennart
Ringström företaget Autocode AB som de grundade 1957.
36 COBOL, förkortning av Common Business Oriented Language, ett programspråk för lösning av
administrativa uppgifter med dator, exempelvis inom personaladministration, orderbehandling eller lager-
bokföring. Det amerikanska försvarsdepartementet samlade i maj 1959 representanter för datortillverkare,
användare och myndigheter i USA i syfte att skapa ett gemensamt affärsspråk. Sammankomsten resulterade
i att en första version av COBOL kom 1960. Samma år deklarerade det amerikanska försvarsdepartementet
att det inte skulle införskaffa eller hyra maskiner som inte kunde hantera språket. Detta ledde till att
COBOL blev ett av de första programspråken som kunde köras på olika maskiner med samma resultat.
COBOL fick stor spridning och var vid 1960-talets slut och under 1970-talet ett av de mest använda pro-
gramspråken. Paul Ceruzzi, A History of Modern Computing (Cambridge, Mass., 1998), 91f.
37 IBM 3600, Finance Communication System, lanserades 1973.
38 Systems Network Architecture, IBM:s standard för nätverkskommunikation skapad 1974.
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börjar vi själva vittnandet och du får börja Thomas. Jag påminner alla om att var och en
nu har fått två minuter att säga någonting om sig själv och nu går vi över till själva sak-
frågan, åtta minuter per person. Thomas börjar, varsågod.

Thomas Boström: Jag backar tillbaks till 1967 igen. Det var mycket hålkort, som jag
sade, och -68 kom jag in i Skogsbrukets Datacentral där Sundsvallsbanken var en stor
och viktig kund. Programspråken var i autokoder och man började väl även med lite
COBOL på den tiden. Jag minns så väl att det hängde väldigt mycket på operatören på
den tiden, det var lätt att göra fel. Man skulle stoppa in rätta patchkort och datumkort
och jag minns att vi ofta skämtade om att vi inte håller på med databehandling utan det
var datumbehandling. Det var viktigt att köra på rätt datum. Operativsystemen på den
tiden var ganska rudimentära, det var ju ungefär som att köra DOS39 på en PC, mycket
hängde på operatörerna. Jag minns att det kom skivminnen. Ja, det hade ju funnits några
år men skivminnen ansågs 1970 som något väldigt osäkert som lagringsminne. Jag minns
att det skulle vara band, det var ju det enda säkra. 1973 gick jag över till Norrdata, som
jag nämnde. Det var Sundsvallsbankens produktion som då skulle flyttas från SDC40 till
det här nya bolaget och det var ju en intressant utveckling att börja från scratch, i ett
bolag som inte heller hade så mycket erfarenhet av IBM. Jag minns inte riktigt vad man
hade för maskiner men det var inte IBM i alla fall. Så vi startade från scratch och det var
en utmaning. Alltifrån att bygga en fysisk datacentral, systemprogramvara, ”utilities” och
subrutiner och allt vad som behövdes.

Första maskinen som vi körde banken på var en IBM 370/14541, med det otroliga
primärminnet 256 kilobyte. Operativsystem var OS/VS142. Banken hade då sedan några
år börjat konverterat sina applikationer från 141043 autokoder till COBOL. Men det var
fortfarande mycket 1410 kvar så att man hade emulatorer i de här maskinerna för att
kunna köra 1410-programmen i OS-miljön. En viktig samarbetspartner var naturligtvis
IBM:s Sundsvallskontor. Vi var ju en liten bank uppe i Sundsvall och skulle alltid klara
oss själva, men det byggde väldigt mycket på en väldigt nära kontakt till IBM. Ja, fram
mot 1975 så ökade bankens aptit på applikationer och man började med terminaler. Jag
minns så väl att vi tog ett väldigt radikalt beslut att köpa ett piratminne, som man sade på
den tiden. Vi var naturligtvis väldigt IBM-blåa, för vi var ju väldigt beroende av IBM,
men vi gick då och köpte ett CDC44 minne, på 512 K, som var stort som ett hus. Det var
lite ovanligt att göra det där uppe. I Stockholm var det vanligt för där fanns service, så vi
körde alltså det här med en Stockholmsbaserad service och det var inte en så bra erfaren-
het och det här minnet stod still för det mesta.

1977 vart jag anställd i banken för då ville man ta över det här i egen regi och man
tog över datacentralen och all personal. Den stora terminaliseringen började då med
IBM:s 3600 bankterminalsystem. Om det var exakt -77 minns jag inte men det var i den
häraden. Det var en av IBM:s första SNA-baserade system. Det var något väldigt nytt
med alla nya produkter som kom in VTAM45, NCP46 och allt vad det hette, som vi då
fortfarande körde på den där lilla maskinen, det var fascinerande. Så SNA-arkitekturen

39 Disk Operating System, vanligen MS-DOS eller PC-DOS.
40 Skogsbrukets Datacentral.
41 System 370, modell 145 introducerades av IBM i USA 23 September 1970 och drogs tillbaka 10 novem-
ber 1971.
42 Operating System/Virtual Storage 1, ett operativsystem från IBM utvecklat 1972 för IBM 370.
43 IBM 1410, en dator i 1400-serien lanserad 1960.
44 CDC, Control Data Corporation, startades i USA 1957 av Seymour Cray, superdatorkonstruktör och
William Norris, grundare av Engineering Research Associates (ERA).
45 Virtual Telecommunications Access Method, VTAM, mjukvara från IBM för telekommunikation för
stordatorer. VTAM är en implementering av SNA.
46 Network Control Program, NCP, från IBM.
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var utmanande. Sedan gjorde vi de första avstegen ifrån IBM:s blå-världen på grund av
att vi hade en sådan liten maskin så var vi tvungna att titta på programvaror som inte var
så minneskrävande. Jag minns att vi tog in ROSCOE från ADR47. Det var alltså den
editor man använde, programmerarna framför allt, för att skriva program. -78 så flyttade
vi hela datacentralen och det var ju också en intressant upplevelse. Då bytte vi samtidigt
maskin till 370/14848. Åren -80 till -85 var vi fortfarande en väldigt liten organisation, jag
tror hela IT-avdelningen var på 60–70 personer och teknikdrift som jag jobbade på var
väl en fem, sex personer, som körde banken. Under de här åren så var vi två personer,
samtidigt som man var driftchef kunde man vara systemprogrammerare. Att hålla på med
alla dessa produkter, VTAM, NCP, CICS49, IMS50 och DSL51 och allt vad det hette, när
jag tänker tillbaka var det väl mina lyckligaste år i arbetslivet. Man kunde styra sig själv,
men banken levde nog väldigt farligt. Det togs mycket teknikerbeslut. Samtidigt var det ju
också en väldigt liten organisation så man hade en stor ansvarskänsla för att banken
skulle fungera nästa dag. Så det var lite personal och en väldigt begränsad budget. Jag
minns så väl alla investeringar man gjorde. Skulle man köpa ett skivminne fick man gå till
administrativa direktören på banken, bocka och få lite pengar för det. Ja, sista åren så
bytte vi ut den här centraldatorn, vi köpte en 370/15852, från SPP53 i Stockholm. En
kolossal maskin på 1 MIPS minns jag, det var väl -85 ungefär. Sedan började ju alla
bankfusioner, men det är ju egentligen -85 och framåt.

Thomas Glück: Tack. Får jag fråga dig, hade ni chansen att lära något av andra, man
hade ju olika tempon, olika tidiga starter och så vidare. Hade ni möjlighet att hämta
någon kunskap eller erfarenhet från någon av de andra?

Thomas Boström: Ja, vi hade ett litet samarbete med Skånska Banken54 eftersom de då
hade 3600-systemet. Men samtidigt körde de ett annat operativsystem, VSE55, tror jag det
hette. Så rent tekniskt hade vi inte så mycket samarbete men på applikationssidan så var
det väl en del. I övrigt så var vi där uppe i Norrland och pulade lite för oss själva.

Thomas Glück: Tusen tack skall du ha så länge, vi återkommer senare. Gunnar, din tur.

Gunnar Enroth: Jag tänkte börja i en liten annan ände. På 60-talet så var den helt domi-
nerade faktorn och det som styrde hela utvecklingen införandet av lönekonton. Det
innebar att man flyttade över människornas plånbok till ett bankkonto. Människor som
aldrig tidigare hade satt sin fot i banken var plötsligt beroende av banker. För att ta ut
pengar för dagliga utgifter så var man tvungen att gå till banken för att ta ut pengar eller,

47 Applied Data Research, ADR, som bl. a. hade produkten ROSCOE som stod för Remote OS Conversa-
tional Operating Environment. ADR hade huvudkontor i Princeton, New Jersey och grundades 1959 av
sju tidigare programmerare för UNIVAC I, Martin Goetz, Sherman Blumenthal, Ellwood Kauffman, Dave
McFadden, Bernard Riskin, Robert Wickenden och Stephen Wright.
48 En modell i IBM:s 370-serie från 1972.
49 CICS, Customer Information Control System är en transaktionsserver. Lanserades 1969.
50 IMS, IBM Information Management System, en hierarkisk databas och informationshanteringssystem,
speciellt anpassat för stora transaktionsvolymer. IMS togs först fram för Apolloprogrammet 1966.
51 Direct Swift Link, DSL, en produkt från IBM för att koppla sig till SWIFT. DSL använde VTAM, Vir-
tual Telecommunications Access Method, en mjukvara från IBM för telekommunikation för stordatorer.
VTAM är en implementering av SNA.
52 Ytterligare en modell i IBM:s 370-serie från 1972.
53 SPP, Sveriges Privatanställdas Pensionskassa bildades 1917. De första SPP-planerna omfattade ålders-
och änkepension. Fram till 1929 var SPP en understödsförening (en slags ekonomisk förening då det
ombildades till ömsesidigt och bytte namn till Svenska Personal-Pensionskassan).
54 Skånska Banken grundades i Malmö 1920. Skånska Banken gick 1990 in i Svenska Handelsbanken.
55 Virtual Storage Extended, VSE, ett operativsystem för stordatorer från IBM
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som man då samtidigt införde, använda checkar. Man skrev checkar och dagens kort-
hantering var dåtidens checkhantering. Handlade man en ask cigaretter och skrev en
check för 3,25, då började problemen för banken. Kan ni se transaktionsvolymerna fram-
för för er? I andra generationens datorer som knappt orkade runt under natten för att
vara klara på morgonen och så drunknade man i transaktioner. Det här var det styrande
momentet för hela utvecklingen på 60-talet, hur skulle man klara transaktions-
hanteringen? Den trenden fortsatte sedan, för efter att man hade börjat få lite ordning på
de här magnetkodade checkarna, eller andra koder så att man kunde läsa åtminstone
kontonumret automatiskt så kom självbetjäning. Det var av samma grund som
självbetjäning infördes i slutet på 70-talet. Det var alltså transaktionsvolymerna som
styrde hela utvecklingen under 60- och början på 70-talet.

Vad lärde man sig mera? Jo, kunderna lärde sig någonting. När man hade lönekonto
kunde man få kredit på det, man kunde handla på kredit. Det var egentligen Sveriges
första kreditkort som introducerades. Du fick ungefär lika stor kredit som du hade i lön.
Det räckte inte med de här åtgärderna för att hantera de här transaktionsvolymerna. En
fråga var hur man skulle föra över pengar mellan instituten. Checkar som jag skrev och
lämnade i en affär löstes in i icke-kontoförande bank och samtidigt höll man på att
drunkna i clearing. Skulle man bära alla dessa checkar från bank ett till bank två till bank
tretton. Det var en enorm process att hantera alla dessa checkar som skulle bytas och
clearas mellan banksystemen. Då startade det på 60-talet, med en väldigt klok man, som
var organisationschef på Kreditbanken och hette Åke Tollet, ett projekt som hette
SIBOL56, vilket stod för ett integrerat betalningssystem online. Det var drömprojektet
under andra halvan av 60-talet, nämligen ett samspel mellan bankerna för att skapa en
infrastruktur och att flytta runt transaktioner i samhället. Naturligtvis gick det inte för
svenska banker att enas om någonting sådant, man konkurrerade ju, gudbevars. Men,
resultatet av SIBOL blev ett standardformat på elektronisk överföring av transaktioner
och information mellan bankerna. Det var grunden till hela gireringssystemet, doku-
mentlös clearing, ”truncation”, som man säger i engelsktalande länder. Det var en infra-
struktur som infördes som ett resultat av det här drömprojektet. Det var ett fantastiskt
steg som man egentligen tog under 60-talet i denna SIBOL-utredning.

Vi hade någonting mera som infördes under 60-talet och det var personnummer. Vad
innebar personnumret? Jo, det innebar att nu kunde en bank för första gången samla
ihop engagemang för en kund, tidigare var allting kontostyrt. Vi byggde de första kund-
registren i Sverige. 1967 startade vi ett projekt på Kreditbanken som byggde på det cen-
trala kundregistret. Det innebar att nu var det inte längre ett system för utlåning, ett för
inlåning, ett för ”vad som helst”. Nu var det istället så att varje del av ett banksystem
bestod av en persondel och en finansiell del. Plötsligt hade vi skapat en ny infrastruktur,
men det kostade minne. Var skulle vi få tag i ett minne som rymde detta kundregister när
skivminneskapaciteten låg på fem megabyte? Det räckte ju inte till något.

Men vi hittade ett minne som Siemens57 tillverkade, ett magnetkortsminne. På stora
magnetkort kunde man lagra information som sveptes runt i en trumma och så läste man
av den. Den var på en halv gigabyte, det räckte. Så kunde vi köra igång det första kundre-
gistret, de första engagemangen. Plötsligt upptäckte ett kontor att deras kunder hade för-
bindelse med andra kontor också. För första gången började man se hur kunder betedde
sig. I samband med att vi introducerade det här systemet så använde vi också insamling
av statistik, en enorm mängd statistik. De flesta av er är för unga, men de som känner till

56 SIBOL, Samarbete för Integrerad Betalningssystem On-line. Tanken med SIBOL var att skapa ett
heltäckande system för betalningsförmedling. Det fanns en vision att bankkort skulle ersätta kontanter.
57 Siemens AG, grundat av Werner von Siemens 1847 i Berlin, Tyskland. Svenska Siemens har funnits
sedan 1893.
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Kjell Hultman58 vet att hans käpphäst var, vad kostar det? Allting mättes, vi mätte rubb
och stubb, vad bankkontorens personal gjorde, vad transaktioner kom ifrån, vad de
kostade och vi räknade ut på öret vad varenda transaktion och varenda hantering kos-
tade. Vi hade plötsligt kontroll på ADB-kostnader. Det gjorde att Kreditbanken inte var
den första banken med realtidssystem, för vi kunde inte se någon ekonomi alls i det. Så vi
lade det på is så länge, medan andra banker hoppade på det. Men vi hade fått ett infor-
mationssystem där vi kunde se kunders beteende. Vi kunde se hur kunder uppförde sig,
vi kunde räkna ut lönsamhet på kundnivåer och vi kunde räkna ut lönsamhet på kontors-
nivåer och vi publicerade ”Tio i Topp på bankkontoren”, vem var mest effektiv i verk-
samheten. Vi hade koll på sista decimalen i räntabiliteten, på varje kontor. Vi hade en
oerhört klyftig redovisningschef.

SIBOL, personnummer, volymer, och så vidare, har styrt hela. Det skedde egentligen
ingenting nytt, rent tekniskt, förrän under 80-talet när man plötsligt kunde använda all
information, även av kontorspersonalen. Det var först på 80-talet man tog steget från
transaktionssystem till informationssystem. Tack.

Thomas Glück: Du kanske skall kommentera detta med truncation och omvärldens syn
på vad vi gjorde. Att i svensk bank så var man tidigt ute med en infrastruktur.

Gunnar Enroth: Sverige var fullkomligt unikt. Som jag sade tidigare, jag har jobbat rätt
mycket internationellt sedan 80-talet runtomkring i världen och bland annat i den ”ang-
loinfluerade” världen. När man mötte banker på 1990-talet som säger, vårt primära
affärsmässiga mål under 90-talets nya system, nummer ett, är att installera ett kundregis-
ter. Det hade vi gjort för 20 år sedan. Nummer två, att införa truncation, det vill säga
dokumentlös clearing, att slippa skicka runt alla allegat, checkar etcetera, det hade vi
också gjort för 20 år sedan. När de upptäckte och visste det var det massor med banker
som kom till Sverige den här tiden och tittade på vad svenskt bankväsende gjorde. Vi var
20 år före resten av världen.

Thomas Glück: Tack. Truncate, det betyder att checken, även en främmande check för
banken?

Gunnar Enroth: Stannar hos det inlösande kontoret eller den inlösande banken. Man
skickar inte runt papper längre, man samlar dem, man trunkerar dem. Man skickar bara
elektronisk information om värden.

Thomas Glück: Tack. PG.

PG Svensson: Jag har plockat fram sex händelser eller aktiviteter, som har eller har haft
stor betydelse för framtiden. De kan antingen ha varit positiva, det vill säga att de har
skapat möjligheter för framtiden, eller negativa vilket innebär att de har lagt restriktioner
på vad man senare under 90-talet, 2000-talet och än idag kan göra och inte kan göra för
någonting i banksystemet. Men den första förändringen som jag tänkte ta upp den var
egentligen utanför de här sex, för det var före min tid. SPADAB etablerades 196459, om
jag minns rätt, och då etablerade man en BULL Gamma 30-miljö60, där man körde den

58 Kjell Hultman var bl. a. chef för Kreditbankens EDB-avdelning och han var en drivande kraft i det som
senare blev Svenska Dataföreningen (idag Dataföreningen i Sverige) där han var Stockholmskretsens första
ordförande.
59 Spadab konstituerades i augusti 1962.
60 Compagnie des Machines Bull bildades 1931 med en bas i den statistikmaskin norrmannen Fredrik R.
Bull skapat 1919. Bull Gamma 30 var en egentligen en maskin framtagen av RCA, RCA 301 och maskinen
såldes 1961–65.
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första databehandlingen för Sparbankerna. Redan 1967 så konverterade man den här
miljön till IBM och den då nya IBM 360 maskinen. Det var på sätt och vis en ganska
genomgripande aktivitet därför att det var nog det enda tillfället i SPADAB och
Sparbanksrörelsens och Swedbanks historia där man har kunnat göra en sådan genom-
gripande teknikförändring som att helt byta plattform.

Annars kom jag in 1970 och då började man utvecklingen och införandet av det för-
sta totalsystemet för bank, TOBA. Det vill säga, det var systemet som gjorde allting, från
att samla in transaktioner, boka kundreskontra, boka huvudbok, köra statistik, skicka ut
meddelande till kunderna och så vidare. Det var ju ett under av effektivitet, oslagbart i
produktionsmiljön. En arkitekturell dröm, så välstrukturerat och fint som det var. Men
baksidan på det var istället att det var väldigt tungt att förvalta. Flexibiliteten att kunna
produktutveckla var, om inte obefintlig, så dock väldigt besvärlig. Någon har sagt
assembler, och hela det här programapplikations-paketet var byggt i assembler. Det levde
faktiskt kvar ända till 2006, i en del av sina beståndsdelar. Den sista konverterades bort
förra årsskiftet.

I början och mitten på 70-talet kan man säga att de riktiga online-systemen etablera-
des. Det hade funnits diverse småsystem dessförinnan, men man byggde nu upp riktiga
rikstäckande kommunikationsnät och på banksidan valde man ofta en specialutvecklad
transaktionshanterare. Hos oss hette den CREAM61, hos Handelsbanken och SEB hette
det andra saker. Den byggde på att man hade ett nät som var ett slingnät, där man, så att
säga, skickade runt tåg och samlade in transaktioner. På SPADAB fattade vi ganska tidigt,
tror jag, ett av de mest strategiska beslut som vi har fattat någon gång, och det var att gå
ifrån det här. Att konvertera det till standardprodukter och i det här fallet IMS62, som väl
gjordes någonstans i slutet på 70-talet tror jag. Att konvertera bort nätverken, slingnäten
till SNA-nät som då var IBM:s standard. Det skapade naturligtvis helt andra möjligheter
för att vidareutveckla och köpa saker, när vi hade byggt någon slags standardplattform
som flera använde. De fysiska slingorna levde väl i och för sig kvar i hela 80-talet, i alla
fall längst ut i näten. Hela tiden under 70-talet så skedde också en annan, ganska väsent-
lig, eller vad man skall kalla det för, störande aktivitet. SPADAB hade fyra datacentraler,
om vi då undantar Första Sparbanken, som var ytterligare en.

De här fyra datacentralerna koncentrerades under 70-talet i en stor modern datacen-
tral i Stockholm och det skapade naturligtvis också möjligheter, framför allt möjlighet att
optimera driftmiljön, att bedriva effektiv stordatorproduktion. Jag tror att, utan att på
något sätt vara inblandad i det i dag, att det fortfarande är så att SPADABs dataverksam-
het produktionsmässigt är oerhört kostnadseffektiv. Den grunden skapades vid den här
tidpunkten. Sedan kommer vi in under 80-talet och då gjorde man försök att avveckla det
här totalsystemet, TOBA263. Vi åkte runt och tittade på standardsystem, både i Europa
och i USA, men precis som Gunnar sade nyss så var det inte mycket att titta på egentli-
gen. Därför att de paket som fanns, de uppfyllde inte på villkors vis de krav som ställdes
från Sparbankerna. Varken när det gäller funktionalitet eller när det gäller strukturarki-
tektur eller tekniska lösningar eller rentav kapacitet. De klarade inte av de här stora voly-
merna som Gunnar nyss pratade om. Så istället så började igen en egenutveckling av
kommande generationers banksystem. Egentligen kan man väl säga att vid den här tiden i
början på 80-talet så lade man grunden för att fortsatt egenutveckla och inte köpa, något
som sedan har levt kvar under 80-talet, 90-talet och faktiskt ända in i dag, att man väldigt

61 Control program for REAl time Multitasking, CREAM, en online-monitor som konstruerades i samar-
bete med IBM.
62 IMS, IBM Information Management System, en hierarkisk databas och informationshanteringssystem,
speciellt anpassat för stora transaktionsvolymer. IMS togs först fram för Apolloprogrammet 1966.
63 Våren 1973 startades arbetet med en ny version av TOBA, TOBA2.
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mycket egenutvecklar istället för att köpa färdigt. Vid den här tidpunkten lade man istället
fast en eller egentligen två avgörande strategier.

Det ena var att inte göra någon stor konvertering utan att avlöva. Man avlövade alltså
funktion för funktion i det här totala banksystemet. Så när vi pratar om 2006, då var det
bara en enda funktion, nämligen inlåningsreskontra, kvar. Allt annat var konverterat till
modernare applikationer, modernare teknik. Det andra var att vi skapade en sammanhål-
len applikationskärna. Alltså med andra ord ett gemensamt kundregister som används av
alla och som alla måste använda. Det var inte bara kunder utan det var kunder, produk-
ter, avtal, det vill säga relationerna mellan kunderna och produkterna och organisationen,
bankens organisation, som ett element eller en komponent i den här sammanhållna
applikationskärnan. Det gav förstås grunden för att ha ETT kundsystem och veta precis
vilka affärer en kund har med olika delar av banken. I början av 80-talet kom också de
här mera teoretiska och visionära samarbetena att få en praktisk realisering. SIBOL blev
inte särskilt mycket i praktiken men vi började samarbeta på ett helt annat sätt kring
betalningar och kring kort på 80-talet. Det byggdes upp de här stora transaktionsinlö-
sarna, kortinläsarorganisationerna, BABS64 på vår sida. Sparbankskort och sådana här
saker bildades. Vi gick då också in på att ha mer standardprodukter på tekniksidan.

Vi fick in nya miljöer som Tandem65 och produkter som BASE2466, som var en stan-
dardnätverksadministratör kan man säga. Sedan kom i mitten eller slutet på 80-talet den
andra generationen av terminalsystem. Det första var gemensamt upphandlat av de nor-
diska Sparbanksorganisationerna. Den här köptes eller upphandlades av SPADAB
ensamt och det som kännetecknar den här andra versionen och som var nytt i den andra
versionen, det var att man skiljde ut handläggarens arbete från produktsystemet, från
reskontran. Man hade inte längre en applikation och ett terminalgränssnitt utan man fick
ett handläggargränssnitt där man sedan kunde samla in eller hantera transaktioner mot
olika bakomliggande system. Det som var väldigt bra med det här var att vi skapade
grunden för det som sedan har exploderat och som har exploaterats i form av SOA67-
lösningar. Därför att grunden för SOA-lösningarna fanns i de här gränssnitten.

Avslutningsvis bara två reflektioner, som kanske är specifika för Sparbanken, åtmin-
stone den ena. Organisationsstrukturen i Sparbanksrörelsen är eller var, minst sagt, vild-
vuxen. Den har satt djupa spår i systemarkitekturen. Den har satt spår som fortfarande är
restriktioner, alltså 40 år senare kan man säga. Det andra är väl det som vi var inne här på
med metoder för analys och konstruktion, alltså utveckling. Man kan väl säga att vi har
varit väldigt duktiga på att ha verktyg för hur man utformar system. Men den andra sidan
av det, vad skall de göra, alltså att skapa en fungerande dialog mellan brukare och
utvecklare. Där kan man säga att det på den kanten har funnits mycket mer att göra.

Thomas Glück: Tack så här långt. Får jag bara fråga dig, vi brukar vilja framhålla att i
början på modern databehandling i bank så var man tvungen att bygga rätt mycket själv.
Inte bara på applikationssidan, som du uppehållit dig mycket vid, men också det mera
maskinnära. Du nämnde CREAM, innan det kom och innan IMS var tillgängligt, innan
SNA och så vidare. Har du någon ytterligare kommentar till det. Vad var så att säga
utmaningarna i det skedet? Vilket stöd hade ni utav leverantörssidan eller konsultsidan?

64 BABS stod från början för Bankkortsadministrativ Butiksservice AB. Bakom BABS stod Sparbankernas
Bank, Första Sparbanken och PK-Banken och koppling fanns också till VISA. PK-Banken lämnade samar-
betet 1989.
65 Tandem Computers, bildat 1974 av ingenjörer från Hewlett-Packard, HP. Tandems datorer hade en
inbyggd feltolerans genom spegling, dvs komponenterna, som skivminnet, fanns i dubbel uppsättning.
66 BASE24 är ett transaktionssystem från ACI Worldwide som bl.a. används av BABS.
67 SOA, Service-Oriented Architecture eller tjänsteorienterad struktur.
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PG Svensson: Leverantörssidans stöd får man väl säga var väldigt starkt. Grundpro-
dukterna utvecklades ju av leverantören i det här fallet. Det stöd som vi sedan fick i att
konvertera oss ur dem, mot standardprodukter, det var också väldigt bra support.

Thomas Glück: Tusen tack. Sven.

Sven Palm: Ja, jag nämnde ju tidigare att min första kontakt med datavärlden var på
Wegematic 100068 på Chalmers, vilket var en säregen upplevelse. Att försöka göra
kommersiella program i en maskin där varje tecken inte är noll till nio utan noll till fem-
ton. Man kunde alltså inte klara sig bara med siffror utan efter nio så kom A, B, C, D, E
och F. Ni kan bara tänka er att så komplicerat det var att räkna en ränta. Men Skandi-
naviska Banken lyckades tillsammans med en student från Chalmers som hette Bertil
Skog att till och med göra en sådan komplicerad grej som girokapitalräkning, det vill säga
ett konto där man varje dag räknade ut hur mycket pengar som hade varit inne och hur
länge de hade stått och så vidare. Inmatningen på den skedde med hålremsa och utmat-
ningen var antingen hålremsa eller en elektrisk skrivmaskin. Så att det var verkligen data-
tidens stenåldersmaskiner. 1962 fick vi till Skandinaviska Banken, vad jag skulle vilja säga
var vår första riktiga datamaskin, en ICT 130169. Jag var med att ta fram, som systemman
och programmerare, först ett lånesystem och därefter ett huvudbokssystem, det vill säga
ett system som knöt ihop alla andra. De fick information om dagens transaktioner från
alla system som sedan knöts ihop till ett bokslut för varje kontor. Det var sådant som alla
banker sysslade med så det var väl egentligen inget märkligt. Vad som gjorde det kompli-
cerat, det var att det fanns inte någon hjälp i form av programspråk eller någonting, utan
vi skrev direkt i maskinkod.

Det som egentligen var avvikande för oss var datainsamlingssystemet. Normalt gick
det till så i bankerna att man skickade in sina verifikat till en central som stansade upp det
i hålkort och så körde man in det den vägen. Vi hade en chef på organisationsavdel-
ningen som hette Rune Berggren. Han hade varit i USA på en bank som hette Dime
Savings Bank i Brooklyn. Där hade han sett att de hade NCR70 Kassaregister och till det
hade de kopplat en hålremsstans. Samtidigt som man registrerade transaktionen och
kvitterade den för kundens räkning fick man också det klart för databehandling. Det var
alltså bara att skicka över det till datacentralen. Han tog hem det och ville att vi skulle
göra likadant, vilket inte alls var självklart. Vi hade en stor kamp mellan dataenheterna i
Göteborg och Stockholm om vilket datainsamlingssystem vi skulle ha.

Till slut så vann den här kassaregisteridén och vi satte 1963 igång att utveckla detta.
Jag fick då ansvaret för det och byggde upp program runtom, utbildningsprogram och så
vidare. Jag fick också åka över till NCR-fabrikerna i USA och testa de här maskinerna
innan vi slutligen tog hem dem. Det visade sig att i USA hade man inte alls samma krav
på säkerhet som vi hade. När man slog in en transaktion så registrerades den utan att
man hade kontrollerat att det var vettigt på något vis. Kom man sedan på att det var fel

68 Wegematic hette också Alwac IIIE. Axel Wenner-Gren hade förvärvat ett företag i Kalifornien som
tillverkade maskiner av märket Alwac. Alwac stod för Axel Leonard Wenner-Gren’s Automatic Computer.
I Sverige etablerades också ett tillverkningsföretag Alwac AB, dit Wenner-Gren hade tänkt flytta tillverk-
ningen, från USA. Företaget ABN, Aktiebolaget Bo Nyman, satte 1961 samman Wegematic 1000.
Chalmers hade fått två stycken maskiner skänkta av Axel Wenner-Gren. Chalmers bildade ett bolag för att
kommersiellt använda datorerna.
69 ICT, International Computers and Tabulators, bildades 1959 när British Tabulating Machine Company
(BTM) fusionerade med Powers-Samas Accounting Machines, Ltd. ICT köpte 1963 Ferrantis datorverk-
samhet. Det gick samman med English Electric 1968 och formade International Computers Ltd. (ICL).
Modellen 1300/1301 lanserades 1960 och levererades till den första kunden 1962.
70 NCR, från början National Manufacturing Company men från 1884 National Cash Register Company,
NCR.
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så tryckte man bara på en void-knapp, så var den borta. Det var ju bra för kassören, det
var lätt att hantera, men det var inte särskilt troligt att man kunde ha producerat ett kvitto
till kunden som sedan inte stämde med vad som gick in i bokföringen. Så vi vägrade att
acceptera det på det viset, men de klarade inte av hur man skulle ändra det. En lördag
kväll, kommer jag ihåg, så satt NCRs svenska representant och jag på verandan till All
Will Wright, om ni kommer ihåg flygpionjären. Han hade donerat sitt hus till NCR som
gästhus och där satt vi på kvällen och gick igenom hur i all sin dar man skulle lösa detta,
för det måste lösas mekaniskt. Till slut så kom vi på det. På måndagsmorgonen gick vi
upp till NCRs utvecklingsavdelning varvid de fick sätta sig och ändra i tolv stycken
exemplar till var och en av de 75 maskiner vi skulle ha. 1963, -64 så hade vi börjat
installera detta och jag tror det var den första decentraliserade datainsamlingen som vi
hade i bankvärlden. Detta gav också de första möjligheterna till dataclearing. Vi kunde då
göra, som nämndes här tidigare, att man registrerade den inlösta checken, skickade rem-
san till oss på centralen och vi bokförde på rätt konto. Då gällde det ju bara våra egna
konton, det var inte ut till andra bankers konto eller ens till andra centralkontor i Skand-
banken71. Det var i det sammanhanget, när det var infört, som jag gick över till
ekonomisidan och sedan var kvar där till 1971 då jag fick erbjudande att bli vd i Bank-
data.

Det var så att provinsbankerna hade haft rätt mycket samarbete när det gällde appli-
kationssystemutvecklingen. Flera banker körde samma program och de körde på likadana
maskiner, BULL Gamma 30-maskiner. Nu närmade sig den tiden då man insåg att man
måste gå över till onlinesystem och man förstod att det klarar de inte av själva med sina
små resurser, så de bildade ett konsortium. Det var Skaraborgsbanken72, Uplands-
banken73, Wermlandsbanken och Smålandsbanken74. Det gavs namnet Bankdata och
placerades helt neutralt i Örebro. Jag kom dit i oktober -71 och en månad senare så fick
jag en kväll på radion höra att Göteborgs Bank75 hade köpt Smålandsbanken, vilket var
en chock för mig för det innebar att det var 25 procent av min omslutning som försvann
på en gång. Det trodde jag i alla fall. Men det visade sig att man hade varit så klipska när
man skrev konsortieavtalet att det där fanns angivet att om någon lämnade konsortiet
inom tio år, så skulle man få betala alla de merkostnader som de andra bankerna hade.
Götabanken kom då plötsligt på det och konstaterade att det här blir alldeles för dyrt, att
lösa ut Smålandsbanken, så de gick istället in i Bankdata. Så istället för att få en minsk-
ning med 25 procent så fick vi en ökning med 50 procent.

Men det kom andra komplikationer av det istället, man hade ju helt olika applika-
tionssystem i provinsbankerna och i Götabanken. Att i det läget, när man stod på grän-
sen och så snabbt som möjligt ville komma in i en onlinemiljö, att då sätta igång och för-
söka göra om applikationssystemen, ja det gick ju bara inte. Det skulle ta alldeles för lång
tid och bli alldeles för dyrbart. Så man kom då överens om att vi delar upp det här.
Götabanken kör, visserligen i Bankdata, sina egna applikationssystem och har sin egen
dataavdelning att utveckla dem. Provinsbankerna, de kör sina applikationssystem, men då
kan vi inte ha personalen i Bankdata, utan vi bildade ytterligare ett konsortium som hette
Provinsbanksdata, eller P-Data, och de fick ta hand om applikationsprogrammen för
provinsbankerna. Gemensamt hade vi i Bankdata driften och ett gemensamt projekt för
att utveckla ett onlinesystem. Det var personal från Götabanken, det var personal från

71 Skandinaviska Banken.
72 Skaraborgsbanken grundades i Skövde 1865 som Skaraborgs Läns Enskilda Bank. 1990 fusionerades
banken in i Gota Bank, vilket idag är en del av Nordea.
73 Uplandsbanken grundades 1864 som Uplands Enskilda Bank. Uplandsbanken fusionerade 1986 med
Sundsvallsbanken och bildade Nordbanken. Idag är banken en del i Nordea.
74 Smålands Enskilda Bank grundades 1837, sedermera Smålandsbanken. 1972 slogs banken samman med
Göteborgs Bank under namnet Götabanken.
75 Göteborgs Bank har sitt ursprung i Götheborgs Privat Bank som grundades 1848.
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Bankdata och personal från P-Data som ingick i detta projekt och det leddes av Göta-
bankens datachef, Bertil Schönhoff. Vi insåg också, liksom någon annan här nämnde, att
ett realtidssystem, det skulle kanske inte vara det som vi skulle kunna klara av till en vettig
kostnad utan vi tog också och byggde upp ett, skall vi säga, fattigmans-system. Det vill
säga, vi baserade det på våra batchsystem, våra vanliga applikationssystem. Varje morgon
tog vi fram detta och lade in det i datorn och så hade vi då kommit så långt att vi kopp-
lade upp kontoren via Philipsterminaler mot den här databasen, så de kunde få den aktu-
ella informationen. Under dagen så kunde de också leverera in alla transaktionerna till
Bankdata och det uppdaterades.

Att detta inte betraktades som ett riktigt realtidssystem, det var det att vi hade mycket
lindrigare säkerhetskrav på det. Skulle en transaktion försvinna så var det så klart inte
särskilt bra, men det var ingen fara för att på kvällen tog vi in banden från varje kontor
med transaktionerna. Vi hade det gamla applikationssystemet som vi kunde uppdatera på
nytt och få det korrekt. Detta gick väl igång i slutet av 70-talet och de tekniska bitarna
kan Hans Olof mycket mer om än jag, så att det kommer han säkert att komma in på.
Dataclearingen talades det om här också och jag var en hel del inblandad i det eftersom
jag satt i Bankföreningens kommitté för dataclearing. Det byggde helt enkelt på den här
truncation, som Thomas nämnde, att vi via Bangirocentralen som clearingpunkt, kunde
skicka band med främmande bankers checkar, sortera om dem och leverera ut dem. Att
detta var en väldigt bra och väldigt unik grej, det fick jag också erfara när jag var i USA
en gång. Jag kom tillbaka till den här Dime Savings Bank, som då höll på att gå över till
ett realtidssystem och jag frågade dem, men vad tjänar ni på detta? Jo, sade de, nu kan
våra kunder komma in på vilket som helst av våra tio kontor och lösa in en check. Senare
var jag en annan gång på Bank of America i Los Angeles och fick jag höra att Bosse
Gunnarsson skulle komma med en delegation från Sverige och de undrade vad kan de
vilja för någonting. Då berättade jag om vårt dataclearingssystem och så tittade mannen
där förvånat på mig och sade, men det är ju vi som skall komma till er, det är inte ni som
skall komma till oss.

Thomas Glück: Sven, tack så här långt. Får jag lov att avbryta dig och ställa en fråga. Du
är ju en av de få i Sverige som har fått chansen att jobba med samverkan mellan olika
banker. Det har ju omvärlden alltid undrat över, varför har vi inte haft ett djupare samar-
bete på flera punkter, kanske inte på alla men på flera punkter? Vad har du för synpunk-
ter, du har ju så att säga sett båda sidorna?

Sven Palm: Ja, jag kände, och det lärde jag mig från min tid i Skandbanken i Göteborg,
att det inte var särskilt mycket med teknik som vi skulle konkurrera. Det var med affärer
vi skulle konkurrera och vi var helt öppna. Bland annat när vi hade gjort det här kassare-
gistersystemet så kom Handelsbankens datachef ner till oss och vi berättade öppet för
dem om vad som hände. I Bankföreningen, både i automationskommittén och data-
clearingkommittén har vi också sett att det har funnits ett genuint intresse för det bland
teknikerna. Men på hemmaplan har det kanske varit lite svårare. Tyvärr håller jag med,
för med clearingsystemet som vi hade i Sverige blev vi ju unika i världen och det har vi
kunnat varit på flera ställen.

Thomas Glück: Infrastrukturellt, på infrastrukturnivå, där är det ingen tvekan, där har
det fungerat utmärkt. Men att använda samma applikationer och till och med bygga dem
ihop, det har du ju gjort för några utav bankerna.

Sven Palm: Ja.
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Thomas Glück: Men inte för alla. Det var någon som ändå ville ha sitt eget så att säga,
så att där fanns en gräns?

Sven Palm: Ja, det hade väl olika politiska skäl. Någon bank som satt nära Saab ville inte
vara med och jobba med Philipsterminaler och så vidare.

Thomas Glück: Tusen tack så här långt. Hans Olof, din tur.

Hans Olof Andersson: Jag förstår att det skulle vara en viss bankprofil på detta, så jag
tänkte nog bli lite mer teknisk. Jag började att jobba inom kärnfysikforskningen, som jag
nämnde inledningsvis, och faktum är att när jag hade gjort militärtjänst så var jag på en
anställningsintervju hos Kaj Siegbahn76, vid Fysikum i Uppsala, och blev anställd. Något
som min dotter, när hon studerade i Uppsala, strålande kom hem och berättade, ”Jag
berättade för några kompisar att du hade jobbat hos Kaj Siegbahn och då gick det som
ett sus genom församlingen”. Han blev ju nobelpristagare så småningom. Nåja. Vi kom
faktiskt inte så mycket i kontakt med IT där. Det fanns en IBM 162077 och FORTRAN78

och de hade en liten utbildning, mest för nyfikna, skulle jag vilja säga. Vi använde alltså
inte detta i jobbet över huvud taget utan vi byggde utrustningar, vi mätte radioaktiv strål-
ning och höll på med sådana här saker. Men jag hade en arbetskamrat som drog med mig
på en kvällskurs i IBM 140179 Autokod. Så jag gick på kvällskurs i Uppsala och lärde mig
programmera IBM:s dåvarande huvudmaskin för administrativ databehandling.

Så småningom flyttade jag av familjeskäl till Chalmers och jobbade där. Vi gjorde vår
forskning i Schweiz, på CERN80, men vi satt uppe i Göteborg och jobbade och även där
kom vi i kontakt med datorer. Men, vi såg inte riktigt vad vi skulle göra med dem i vårt
arbete, så det var ingenting särskilt med det. Men så kom familjesituationen in och vi sade
att, nej vi vill nog ha någonstans att bo tillsammans. Jag hittade då SKF uppe i Gästrik-
land, SKF Stålverk, som kunde erbjuda hela paketet, lägenhet, jobb både för mig och min
hustru och så vidare, så vi hoppade på det. Där kastades man in i en realtidsmiljö med
24-timmarsdrift för materialflödesövervakning i stålverket. De gjorde kvalitetsstål och jag
jobbade då väldigt nära tekniken och näst intill programmerade med skruvmejsel och
avbitartång, så att säga.

Det var en oerhört nyttig upplevelse och jag har några reflektioner som jag vill göra.
Det ena är att det var inga kurser, ingenting, bara pang på, kavla upp ärmarna och jobba.
Man jobbade väldigt maskinnära. Vad gällde metodutveckling så kanske man möjligen
kunde få någon stund över ibland och fundera på, vore det inte smart att göra så här
istället, programmera på det här sättet. Allting var givetvis hålkortsorienterat, men det
hände en hel del och jag var med bland annat om att man införde 36081 på den
administrativa sidan. Det berörde inte mig så mycket som jobbade ute i verksamheten, då
i materialflödesverksamheten, men jag fick i alla fall lära mig lite COBOL. Inte heller där

76 Kaj Siegbahn, 1918–2007, professor i Uppsala som 1981 fick Nobelpriset i Fysik för ”his contribution to
the development of high-resolution electron spectroscopy”.
77 IBM 1620, en av IBM:s tidigare datorer, utvecklades under 1950-talets slut för vetenskapligt bruk och
utannonserades i oktober 1959. Vid slutet av 1963 hade den sålt i över 1 000 exemplar. Cortada, s. 209f.
78 FORTRAN, förkortning för Formula Translation, ett programspråk för teknisk-vetenskaplig
databehandling som konstruerades av John Backus på IBM och började användas tidigt 1957 för IBM 704.
FORTRAN räknas som det första högnivåspråket och det vann snabbt stor spridning. Paul E. Ceruzzi, A
History of Modern Computing (Cambridge, Mass., 1998), 90f.
79 IBM 1401, liten transistorerad dator som introducerades av IBM 1959. Det var inte ovanligt att den
användes som komplement till en stordator, då den hade hög inläsnings- och utskriftskapacitet. Ceruzzi
(1998), 73ff.
80 Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire eller European Laboratory for Particle Physics, bildat
1953.
81 IBM 360 (lanserad 1960).
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var det särskilt mycket metodutveckling utan det var pang på, nu har vi det här proble-
met, nu kör vi det och sedan har vi det här problemet, nu kör vi det. Jag var väl då i och
för sig fortfarande inte så långt kommen i min karriär, så att jag kanske inte såg helheten,
men jag hade aldrig någon känsla att man var en del i något stort sammanhang med en
tydlig plan att, dit skall vi nå, utan nu programmerar vi det och så programmerar vi det
och nu skall vi göra det här. Det är en intressant reflektion som jag har, för det har ju
sedan en betydelse för fortsättningen. Så småningom så hade vi väl, hustrun och jag,
tröttnat på den norrländska bruksmiljön och vi flyttade faktiskt väldigt mycket från det.
Jag var med och planerade konverteringen till den modernare IBM-miljön, från den här
1720-miljön till en som hette 180082.

Men vi tyckte att nu får det vara nog och vi flyttade till en annan miljö och det var
Stockholm. Jag jobbade på Philips under ganska många år med deras terminalsystemut-
veckling. Det intressanta då, när jag tittar tillbaka på den tiden är att det var lite grann
samma där. Att metodutveckling, nej, nu har vi problem att lösa, nu har vi ju sålt termi-
naler till Handelsbanken, nu måste vi se till att de fungerar. Jag kom då med en ganska
nyttig erfarenhet från system i 24-timmarsdrift och det var ju det kravet som Handels-
banken ställde på de här terminalerna, att de skulle funka och det skulle vara ”recovery”
och det skulle kunna starta efter nätavbrott och så vidare. Precis som det var i stålverket,
som ju faktiskt bara stängde några veckor under sommaren, all annan tid gick det. Arbe-
tet var oerhört maskinnära, vi hade en egen CPU83 som var utvecklad utav ett
Göteborgsföretag som hette Swedish Computer, som bland annat gjorde totalisatorut-
rustning. Som alla projekt så växte det och växte, terminal online, och till slut blev de här
4 K minnena, det var 4-bitsord så det var liksom ganska lite minne, programmet blev för
stort och det var mycket metodutveckling. Vi gjorde om CPUn för att ta tillvara instruk-
tionerna bättre och hittade på en ny instruktionsrepertoar och sådant. Så det var helt
fantastiskt, men oerhört primitivt metodmässigt, vill jag fortfarande hävda.

Vi hade programmen på hålkort, vi hade de i en låda som blev större och större och
så småningom tror jag den var så här lång84 ungefär, lådan med hålkort som vi bar till
datacentralen. Vi använde QZ, där jag bland annat träffade Björn Kleist. Vi åkte dit och
kompilerade, tunnelbanan från Vällingby dit och tunnelbanan tillbaka från Gärdet. Kom-
pilatorn hade vi skrivit själva, det var ett program som var skrivet i IBM:s
assemblerspråk, så vi jobbade med det också. Vi hade lite annan utrustning, Digital
Equipments PDP85 hade vi för vissa testverktyg och liknande. Det var egentligen under
första halvan av 70-talet som vi lite grann började att gå över till en 16-bitsmaskin. Det
var då en lite modernare minidator ur Philips internationella familj, för Philips var ju en
stor koncern, det var ingen tvekan om det.

Men igen, lite som vi har pratat om här, vi var långt framme i Sverige, vilket betydde
att vi inte hade så mycket att hämta utav den koncernen, utan så småningom blev ju
Philips i Vällingby kompetenscenter för Philips internationellt när det gäller banktermi-
naler och var väl så ända till de, av olika skäl, såldes till någonting annat. I det samman-
hanget så fick jag också vara med och leka med de första mikroprocessorerna. Det var en
Intel 400486, där vi faktiskt programmerade i ren binärkod. Vi stansade en hålremsa
manuellt och läste in i promningsmaskinen, det var ju PROM87-minnen. När jag tittar på
detta så kan man ju säga att jag har levt väldigt stor del av min tid med väldigt primitiva

82 IBM lanserade 1964 modellen 1800 som en efterföljare till 1720 eller 1710 som kom 1961.
83 Central Processing Unit.
84 Visade på ca 1,5 meter.
85 Digital Equipment Corporation, grundat i USA 1957 av Kenneth Olsen och Harlan Anderson. PDP stod
för Programmed Data Processor, och var namnet på en minidatorserie. Man kallade maskinerna för PDP
för att skilja dem från de betydligt större stordatorerna. Begreppet minidator kom först senare.
86 Intel 4004 var en 4-bitars CPU som lanserades 1971 av Intel Corporation.
87 Read-only Memory.
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hjälpmedel och väldigt lite med metodutveckling. Jag ställde mig själv frågan inför detta
seminarium. Kan det bero på att jag har jobbat i väldigt efterblivna företag eller är det så
att vi har varit långt framme och i spjutspetsen så det liksom har inte funnits något att
luta sig på helt enkelt. Jag är nog benägen att tro att, om vi tittar på resultaten åtminstone,
så var det för att vi helt enkelt var långt framme, det fanns egentligen inte mycket att
hämta någonstans.

Så småningom under Philips-tiden gled jag ifrån det här med system- och programut-
veckling och kom mer över på systemarkitektur och blev applikationsspecialist. Jag job-
bade med internationellt säljstöd och sådana saker. I mitten av 70-talet och gick jag över
och jobbade på Handelsbanken men jag tror att Sverker kommer att berätta om
Handelsbanken så jag kommer inte att säga särskilt mycket om det. Jag fick något litet
återfall i programteknik där när vi skulle bygga bankomatsystemet och jag var tvungen att
översätta den hårdvarumodul som fanns för säkerheten i den, att översätta den till en
programmerarförutsättning. Jag kom då tillbaka lite grann igen och om vi nu skall för-
söka stanna vid -85, så i alla fall i början av 80-talet så blev jag inblandad i en del mikro-
dator-projekt, när vi byggde in säkerhetsmetoder i små sådana här säkerhetsmoduler, som
vi kallar för IDUer88. De var från Ericsson, Nokia, ICL89, numera Hypercom, så det gick
igenom en lång kedja. Vi jobbade då igen tillbaka till maskinnära, vi jobbade i PLM51,
ASSEMBLER 51 och så småningom i C90.

Det jag möjligtvis också kan säga när jag tittar tillbaka på detta, jag har ju nu på
senare tid jobbat mycket med säkerhetsinspektioner och sådant där och den erfarenheten
som jag gör är att det känns väldigt självklart att gå in och titta på nästan vilken dator
som helst, vilken programkod som helst, för att bedöma om den är bra eller dålig. Men
det som egentligen var mitt budskap här är att det är alltså förvånansvärt metodfritt, om
man säger så. Med tanke på hur viktigt det är idag egentligen, med olika utvecklingsme-
toder och så där. Det är något som jag tycker kännetecknar det den här perioden. Vi hade
inte mycket att luta oss mot utan det var att lösa problemen när de kommer och med de
tekniker som vi hittar i vår närhet. Jag tänkte inte säga så mycket mer än det.

Thomas Glück: Tack, det var fint. Får jag fråga, en av de frågor som finns i vår nära
omvärld hänger samman med i fall Philips och Datasaab91 hade kunnat spela en ännu
större roll i det svenska banksystemet i ett tidigt skede. Dels för de svenska företagen, de
hade ju haft en större glädje om de kanske hade fått ändå större del av bankmarknaden
som kunder. Har du några synpunkter på detta, du var ju på Philips och har också sett
det från bankhåll. De två starka svenska leverantörerna, hade de kunnat spela en större
roll och spelade de en tillräckligt stor roll som det var?

Hans Olof Andersson: Ja, jag tror väl att Philips ändå spelade en ganska stor roll. Jag
tror jag vill minnas att under den tid jag var anställd där så sålde de ungefär 100 000 ter-
minaler, det är ju rätt så hyggligt ändå kanske, åtminstone med svenska och europeiska
mått mätt. Philips hade en väldig glädje av sin stora internationella organisation. De var ju
närvarande i varje land, i hela världen i stort sett. Jag tror att en sammanslagning, om man
nu skulle ta i ytterligheter, faktiskt inte hade gagnat någon. För oss som jobbade på
Philips var det en konkurrens som jag tror var väldigt stimulerande. Bara vetskapen om

88 Interface Data Unit.
89 ICL, International Computers Ltd.
90 PLM51 och ASSEMBLER 51 var kompilatorer och föregångare till programspråket C.
91 Datasaab, division inom Saab-Scaniakoncernen som formerades vid 1960-talets början med utgångs-
punkt i Saabs data- och elektronikdivision. Dess verksamhet låg inom datortillverkning och systemkon-
struktion.
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att det fanns en konkurrent bara några mil därifrån var stimulerande. Så att jag tror inte
att man hade vunnit någonting på något samarbete.

Thomas Glück: Tusen tack. Kenth.

Kenth Jendhammar: Ja. 1968, alltså året innan jag började på Skandinaviska Banken,
bestämde sig Skandinaviska Banken för att lämna den här 1301-plattformen som Sven
har berättat om och flytta över till en IBM-värld. Man bestämde sig också för att man
skulle börja den resan genom att bygga ett nytt online realtidsuppdaterat inlåningssystem.
När man tittar i backspegeln så är det klart att det var ett fantastiskt djärvt projekt. När
beslutet togs fanns det ett dussin programmerare i Skandinaviska Banken som program-
merade på det sättet som Sven beskrev och man skulle då gå därifrån till att bygga det
första realtidsuppdaterade inlåningssystemet i Sverige. Förutsättningarna var att man
skulle klara två miljoner konton. Man skulle hantera en och en halv miljon kunder och 35
transaktioner i ”peek”. Man lierade sig med IBM och man började titta var verktygen för
att realisera detta kunde finnas, det fanns ju ingenting färdigt att använda. Vi baserade
kontrollprogrammet på den här programvaran CREAM, som nämndes tidigare, men den
modifierades väldigt mycket. Det utvecklades egna accessmetoder, eget system för
checkpoint/restate. Det byggdes upp ett alldeles speciellt kommunikationsnätverk base-
rat på två stycken Ericsson-datorer och det byggdes en väldigt omfattande bankterminal.
Systemet var på många sätt väldigt väl genomtänkt med mycket redundans och allting var
dubblerat. Det fanns möjligheter att samla in transaktioner ute i terminalen, i fall förbin-
delsen in var bruten. Det fanns möjlighet att samla in transaktioner på kommunikations-
datorn om förbindelsen mellan kommunikationssystemet och det centrala systemet inte
fungerade.

Det här systemet realiserades mellan -70 och -73, och i alla fall i början så var det
minst lika många IBM:are och konsulter som S-E-bankanställda, som jobbade i många
olika projektgrupper. Det blev bestämt från början att systemet skulle programmeras
PL/I92, därför att det var ju då det språket IBM satsade på och det enda högnivåspråk
som gick att programmera reentrantkod93 i på den tiden. Men redan innan vi började
realiseringen såg vi att vi var tvungna att skriva realtidsdelarna i assembler, därför att
annars hade de blivit alltför utrymmeskrävande och inte tillräckligt effektiva. Systemet
utvecklades under -70–73 och det sjösattes i tre etapper. Själva kontorsdelen med bank-
terminalerna och datainsamlingen sjösattes med början 1971. Omläggningen av reskont-
ran till det nya systemen började 1972. Thomas hade en utskrift kvar utav den första
transaktionen, som då kördes på det första bankkontoret i oktober -71. Omläggningen
blev väldigt komplicerad. Under projektets gång så hade Skandinaviska Banken fusione-
rat med Stockholms Enskilda Bank. Det hade ju tillkommit rätt stora volymer. En data-
central till, som visserligen i huvudsak var baserad på ICT 1301, men det fanns också en
Saab-dator som vi skulle ta hand om. Vi fick jobba med fyra olika omläggningsmetoder
och en omläggningstid som sträckte sig över två år.

När vi hade lagt om de första två bankkontoren var vi väldigt lyckliga för allting fun-
gerade bra och såg väldigt fint ut, på alla sätt och vis. Ända tills vi satte oss ner och extra-
polerade körningstiderna för efterbehandlingen och för reorganisationen av kontoregist-
ren. Då kunde vi konstatera att den dagliga batchen vid full volym skulle ta över 50 tim-
mar. En reorganisation av kontoregistret över 200 timmar och årskiftesbehandlingen
skulle ta i storleksordningen 400 timmar att genomföra. Då hade vi ett problem. Men

92 PL/I, Programming Language One, programspråk som utvecklades i början av 1960-talet. Det baserades
på delar av FORTRAN, COBOL och ALGOL. PL/I stöddes av IBM, men nådde ändå aldrig någon större
popularitet. Ceruzzi (1998), 104ff.
93 Möjligheten att anropa en funktion igen som redan exekveras.
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omläggningsplanen var ju fastställd, underleverantörer var kontrakterade, så under två års
tid så hade vi ett race mellan det gänget som lade om bankens reskontra till det nya
systemet och det gänget som ledde effektiviseringen av efterbehandlingssystemet. Det var
tre typer av grepp vi fick ta och vi fick raskt byta ut alla PL/I-program mot assembler-
program.

Du nämnde att ni hade stora kortlådor. Jag minns att det största batchprogrammet vi
hade, det var 14 000 PL/I-statements i kortlådorna när det användes. Så att byta ut PL/I
mot assembler var det första steget och i övrigt så designades efterbehandlingssystemet
om så att man kunde dela upp körningarna på ett bättre sätt. Men den stora innovationen
som gjordes var när vi såg att det riktiga problemet vi hade var sekvensläsning av
direktaccessregister. När man via olika tabellsteg i tur och ordning skulle nå alla kon-
toposterna i kontoregistret, det var det som tog för lång tid. Då kläcktes den briljanta
idén att vi skulle göra en väldigt rå backup utav kontoregistret över på tape och där skulle
vi sedan sköta sekvensläsningen mot backup-tapen och sedan återskriva resultatet när de
var uppdaterade. På samma sätt gjorde man reorganisationen av konto- och kundregistret
genom att man dumpade ner data på tejpar. Man sorterade om tejparna så att kontore-
gistret blev reorganiserat och så gjorde man en ”restore”, istället för att använda IBM:s
standardprogram från början. Den stora restriktionen när man skulle designa inlåningssy-
stemet var skivminnesutrymme. Flera har vittnat om hur stora skivminnen var och vilken
kapacitet de hade. De vi hade i specifikationen lagrade 28 K data. Det var inte mycket
och det innebar ju naturligtvis att man fick vara väldigt snål med utrymme. Sekelsiffror
var inte till att tänka på och alla beloppsfälten kunde bara lagra 999 miljoner. Men det
tyckte vi var rätt hanterliga problem därför att det här var ju 1968–69 som vi satt och
gjorde detta och vi såg framför oss en teknisk livslängd på sju år. För högst så länge hade
då något annat system levt som vi hade jobbat med. Nu kan vi konstatera att detta inlå-
ningssystem fortfarande är i produktion i S-E-Banken, 35 år senare. Det har blivit ändrat
så många gånger så det är tveksamt om någon kod finns kvar från det ursprungliga
systemet men systemet lever fortfarande.

Thomas Glück: Tack så här långt. Vill du kommentera hur ni löste frågan med 999
miljoner 999 tusen, till det blev en miljard. Det fanns ju företag som hade anspråk på att
få låna in lite mer än 999 miljoner.

Kenth Jendhammar: Nej, det gjordes efter det att jag hade lämnat banken, så jag vet
inte.

Thomas Glück: Okey. Tusen tack Kenth. Björn.

Björn Kleist: Ja, som jag nämnde förut kom jag in i S-E-Banken 1978 och min tidigare
erfarenhet var egentligen teknisk vetenskaplig databehandling. Det är ”number
crunching”, man kör stora körningar och tillgänglighet är primärt inte så viktig, det gällde
att få igenom körningarna. Varje beräkningsuppdrag tog två, tre timmar och ibland
kanske ett dygn att köra. Då skulle man bara ha återstartspunkter. När jag kom till
banken så fick jag ta över driften och produktionen av de här systemen som Kenth
berättar om. Det var en omfattande terminalflora, det var 370 kontor och ungefär 1 500
terminaler. De körde alltså i realtid, dagtid 8 till 19 i de flesta fall och därefter skulle
batchbearbetningarna börja och genomföra de här konsolideringskörningar,
reorganisation och så vidare. Då var problemet att här är det tillgängligheten som är det
viktiga. Vi talar om 98 procents tillgänglighet, men det är inte särskilt bra och man vill
komma längre. Ett problem till var de här batchbearbetningarna. En normal dag så hann
man bearbeta det och var klar till åtta på morgonen och då kunde man starta
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realtidssystemen. Men ibland, särskilt vid månadssluten, så skulle det köras lönekörningar
och det skulle tas ut kontoutdrag och massor av speciella batchkörningar skulle köras och
då var det svårt att hinna runt. Så det var en ständig kamp. Kan vi avsluta produktionen
före åtta så vi kan starta realtidssystemen, annars fick man köra med datainsamling istället
och det gillade man inte. Kunderna vande sig snabbt vid de här realtidssystemen. Man
krävde tillgänglighet och då blev ett problem hur vi skulle få kapacitet att klara det här.
Transaktionsvolymerna växte hela tiden och ett av mina jobb var att gå upp till
bankledningen och förklara att nu behöver vi köpa en ny maskin för 100 miljoner. Det
var inte helt lätt att övertyga dem, de frågade ”behövs verkligen det, kan ni inte
rationalisera lite mer?” Här tillstötte då ytterligare problem därför att det kom ny teknik,
det kom nya skivminnen, det kom nya typer av maskiner som skulle vara mycket
effektivare. Det kom nya operativsystem och så vidare.

Man kan väl säga att vi bytte teknisk miljö ett par gånger per år. Att byta den tekniska
miljön samtidigt som man skall ha hög tillgänglighet, det är ett stort problem. Dessutom
kom det nya versioner av alla applikationssystem och de funkade inte alltid och då måste
det fixas till, helst på nätterna. Det var många som fick rycka in på nätterna. Vi lyckades
med tiden komma på en metod hur man skulle övertyga bankledningen om behovet av
nya datorer och det var en teknik som vi kallades för kapacitetsplanering. Vi började göra
prognoser för hur volymerna skulle kunna utvecklas. Antingen i min-fallet om vi var väl-
digt konservativa om tillväxten i banksystemet eller maximalt, om det gick som alla
trodde, hur mycket skulle kapaciteten öka. Den där kapacitetsplaneringen genomförde vi
två gånger per år och kunde då stämma av hur tidigare prognos hade varit. Prognoserna
sträckte sig fem år framåt i tiden. Vi körde faktiskt det här under hela perioden och det
blev en väldigt bra metod att brygga över motståndet mot att ha tunga investeringar, för
vi blev säkrare och säkrare i våra prognoser. Ja, jag kan väl nästan sluta med det.

Thomas Glück: Okey. Hade ni någon slags prestanda, utöver tillgängligheten? Du hade
svarstider, hur hanterade du kombinationen?

Björn Kleist: Ja, hade man för lite kapacitet så klarade vi ju inte transaktionstopparna vid
månadsslut och årsskiften. Sedan var det en sak till som man skall nämna och det var
säkerheten. Om en dator gick ner så skulle ju driften ändå fortsätta, det här med kapaci-
tets- och katastrofplanering. I princip är det en katastrof för en datacentral om datorn
pajar och det tar två dygn att få igång den. Då gäller det att hela tiden parallellt se till att
vi har en metod att fortsätta produktionen, med kanske reducerad kapacitet men i alla
fall.

Thomas Glück: Får jag ta några extra frågor med dig, för att vi skall få in det i materia-
let. Det ena är tillgänglighet, för att lösa in en check på 100 kronor i Trelleborg kan ju
inte vara så farligt om man inte klarar, men värre är det om man inte klarar valutahandeln
mellan 11 och 12 på dagarna. Det var de två ytterligheterna i banksystemet och det är väl
där utmaningen finns. Kan du säga någonting om det. 98 procent räcker ju inte för en
valutahandel, den skall ju vara ständig.

Björn Kleist: Nej, men det fanns ju alternativa sätt att boka de här transaktionerna på så
ibland hade vi försystem där vi kunde så att säga låtsas att det var realtid. Men i själva
verket var det en fördröjning innan den reella bokningen.

Thomas Glück: Så affärsverksamheten kunde pågå och så kunde man sköta vissa saker
på det sättet. På katastrofsidan och med backuptjänsten kom det så småningom till ett
samarbete mellan bankerna. Ta en minut om det.



27

Björn Kleist: Ja, från början så var det samarbetet i form av en tom lokal ute på Gärdet.
Det var IBM:s före detta datacentral på Gärdet. När de flyttade till andra lokaler gick
bankerna ihop om att ha en tom lokal, där vi med kort varsel skulle kunna bygga upp en
hel dataanläggning. Det var det första samarbetet och det var ganska billigt kan man säga,
för det var inga datorer installerade, utan det var bara hyra av lokalen. Sedan blev det ett
steg till då Backupcentralen94 skapades och då blev det en datacentral med maskiner där
bankerna kunde gå in och testa sina reservsystem. Dit skulle man alltså kunna flytta pro-
duktionen om till exempel driftslokalerna slogs ut.

Thomas Glück: När var detta, var det före -85? Vet vi om det är någon som under den
här perioden har haft anledning att flytta sin verksamhet dit, helt eller delvis?

Björn Kleist: Nej, det känner jag inte till.

Thomas Glück: Men, man hade en försäkring i alla fall. Tusen tack Björn. Nästa Björn.

Björn Lilja: Det är väl så att när man sitter här och lyssnar på alla berättelser så väcker
det en massa minnen till liv. Från den här perioden har jag ett IBM-perspektiv. IBM
nämns ett antal gånger, även om man nu pratar om Philips och alla de andra så hade nog
IBM ändå en väldigt central roll. På de centrala systemen hade de definitivt en väldigt
dominerande ställning. Då kunde man tänka sig att, jo men IBM var ju duktiga på olika
sätt och det fanns expertis och man kanske hade systemprogramvaror och allt det där
som fungerade. Jag skall beskriva lite grann hur jag kom in i det här, bara för att kanske
lite grann ta udden ur det. Jag är ingenjör från början och jobbade på ASEA, med lik-
strömsmotorer och dylika ting. Jag började läsa på Handelshögskolan och så såg jag en
annons från IBM, som sökte systemfolk. Jag slängde in en ansökan och tyckte att det där
lät väl spännande. Det här var 1968 och IBM växte ju ganska kraftigt och man sökte folk
från alla håll. Vi var ett ganska stort gäng som började då. Jag från Handelshögskolan,
med nationalekonomi och företagsekonomi och de här lite bredare vyerna, plus de andra.
Någon var skeppsbyggare, en var militär och så var det ytterligare någon ekonom. Vi
kom in på IBM och så sade man, ni måste börja på måndag, det är bråttom.

Jag vart då placerad på Handelsbanken, i den berömda källaren på Handelsbanken.
Åker man Tegeluddsvägen så ser man fönstren nere i källaren. Jag tror ändå att det var
mycket det här som startade den här utvecklingen, CREAM och alla de här styrpro-
grammen. För Handelsbanken byggde IBM någonting som hette RETCOP95 och NET-
COP96. Handelsbanken var väldigt tidigt ute med det här och Sverker97 var en av de
personerna som vi jobbade tillsammans med. Jag som ekonom och alla de andra, vi visste
ju ingenting om det här med databehandling. Så, ”jamen ni måste ju lära er någonting, ta
en assemblerkurs, en vecka assembler. Då kan ni ju i alla fall någonting som ni kan
använda”. Så på den vägen var det, iväg på assemblerkurs, försöka förstå vad det var för
någonting och sedan in i det här projektgänget. Det var ett gäng på ett tiotal IBM:are och
flera av de här bekanta ansiktena, Sune Johansson och så vidare98. De som var med då, de

94 SEB, Spadab och Skandia var de första som gemensamt tog upp frågan om en gemensam backup-lös-
ning vilket 1982 skulle bli Backupcentralen. Det fanns också ett bankgemensamt konsortium för katastrof-
situationer, RELOK, REservLOKalkonsortiet.
95 RETCOP var ett realtidssystem för IBM360 och för hantering av stora transaktionsvolymer.
96 NETCOP var ett motsvarande system som RETCOP men avsett för hantering av stora nätverk.
97 Sverker Arvidson.
98 Björn Lilja har kompletterat med namn som Johan Wikström, Nils-Erik Wigzell, Lars Persson, Thomas
Blitz och Bertil Nyberg.
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var ju så erfarna, de som jobbade där. De hade ju jobbat i ett år åtminstone, eller kanske
två år. Så man fick ju luta sig mot dem99.

Det var ett ganska tekniskt orienterat arbete att bygga dessa realtidsmonitorer, som
då var grunden för det här. Jag fick som första uppgift att bygga accessmodulerna, IO-
moduler100, för åtkomst till centrala register. Så fick jag liksom se, även från IBM:s hori-
sont, att här gäller det att fylla på med folk som skulle kunna tänkas sätta sig in i det här
och förstå vad det var. Sedermera fick jag en arbetsuppgift att bygga övervakningssyste-
met för hela detta terminalkomplex, vilket jag gjorde tillsammans med Sverker. Det var
också en helt ny uppgift. Men det jag kommer ihåg från den här tiden, det var att det var
en helt fantastisk tid, det var ju jättekul. Sedan fick vi, hela projektet, också som liksom
grädde på moset åka till La Goude101 utanför Nice och medverka i testerna av hela
systemkomplexet. Då släpade man på de här dumparna, eller programlistorna, som
knappt gick ner i portföljen. De satt man och bläddrade i på hotellrummet och försökte
hitta var det kunde vara fel någonstans. Så det var ju lite grann en beskrivning. Det var
assembler, det var att stansa hålkort. Alla hade ju på vanlig manér sina kortlådor med sina
program. Då satt man och stansade i maskinhallen, gick bort till maskinen och frågade,
kan ni läsa in det här. Då var det inte så många rundor varje gång, så var det något litet
stansfel, ja då fick man vänta på nästa runda. Så när det här med TSO102 kom så var det ju
ett enormt steg.

Thomas Glück: Du kan säga vad TSO är, så vi får in det också.

Björn Lilja: Ja, jag menar alltså interaktivt, att sitta vid en terminal och kunna initiera
tester och köra program jämfört med att ta den där assemblerlådan med stansade hålkort,
bära den och läsa in den. Så det var ju under de betingelserna man jobbade med det här.
Det var en ständig jakt på minne, prestanda, och även att få tillgänglighet till de här pry-
larna. Det var liksom det som var jakten, det här med att kunna koda assembler smart,
som ingen kunde läsa över huvud taget, men ändå där man manipulerade med koden för
att spara minne, få upp prestanda och få det här att fungera. Så det var för min del en
fantastisk tid, att få komma in i det här, helt väsensskilt från att jobba med ekonomi eller
att jobba med likströmsmotorer, eller vad det nu var. Det här var egentligen sedan
grunden till att bygga de olika CREAM-lösningarna som vi har hört talas om. Så det är
egentligen en rätt så bärande, eller vad skall man säga, utvecklingsperiod som skedde -67,
-68 och -69, där man även lokalt i Sverige påverkade väldigt mycket. Man kan ju tänka sig
att IBM, det är ju internationellt standardiserat och allt det här. Men det här var ganska
mycket ett hembygge, från svensk sida. Jag som hade jobbat med det här kunde ju
assembler och jag hade jobbat i bank under åtminstone ett år då, utan att egentligen
komma i kontakt med applikationssidan.

Jag kom sedan att hamna i ett annat projekt. Det var i Kreditbanken och de hade en
datacentral på Ynglingagatan bakom IBM. Man körde från början Siemens på Kredit-
banken och så lyckades IBM förvärva den affären, att de skulle gå över till IBM, så det
var ett konverteringsprojekt. I samband med den affären, i alla fall i affärsuppläggen, så
var det att IBM skulle göra något extra eller komplettera med någonting. Då fick jag ett
handskrivet papper där man från IBM:s sida, tillsammans med Kreditbanken, hade

99 Björn Lilja har som kommentar till transkriptet förtydligat med att i bakgrunden fanns naturligtvis
kompetens från IBM:s internationella verksamhet.
100 IO eller I/O, Input/Output.
101 La Goude är en IBM-anläggning utanför Nice i Frankrike som öppnade 1961.
102 TSO, Time-Sharing Option, tidsdelning, ett interaktivt system från IBM för att hantera flera samtidiga
användare på stordatorer.
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kommit överens om att IBM skulle bygga ett utlandssystem. Då sade man, det här kan du
ta hand om.

Det man vet idag, om utlandssystem, det är ju att det är ett oerhört stort komplex.
Kreditbanken var då ganska nya inom det här och man hade inte någon stor utlandsav-
delning. Men man hade det här med loro- och nostrokonton103 och remburser104 och
utlandsbetalningar och sådant. Jag, tillsammans med några personer som inte kunde
någonting om det här, fick arbetsuppgiften, nu tar du fram det här. Från IBM:s sida var
det att det här skall ske så fort som möjligt, så att jag kan pricka av åtagandet, klart. Det
var också ur min synvinkel, med assemblerkunskap, att här står maskinen, det finns folk
nere på Norrmalmstorg som kan applikationen, sätt igång och bygg det här. Pratar vi
metoder och projektuppföljning, i de termer som vi gör idag, så var det här mer att ni är
en liten grupp, ni fixar det här. Det levererades ett utlandssystem som väl inte håller
dagens mått, men ändå var tillräckligt bra för att täcka in alla de här bitarna. Jag tror fak-
tiskt det levde ganska många år på Kreditbanken. Nu har vi ingen representant här, men
bara för att visa hur det liksom gick till. Då var det ju nattarbete som gällde, det var inte
något annat.

Thomas Glück: Men, får man fråga dig och det är inte menat som en oförskämdhet,
men samtidigt så bjuder du ju in till det när du säger att det började ett antal nyutexami-
nerade på olika områden, med noll kunskap om bank, noll kunskap om IT och data. Noll
kunskap om arbetsmetodik, men bara allmänt förnuftiga människor. Det räckte?

Björn Lilja: Tydligen. På något sätt.

Thomas Glück: Thomas, du sade ju i ditt anförande att vi var oerhört beroende av IBM.
Var det alltså det här ni var beroende av?

Thomas Boström: Ja, det var lite av de här grabbarna som jobbade där som tekniker
plus IBM:s soft- och hårdvarutekniker.

Thomas Glück: Sven, vad säger du, visste du att det var så här, hade du anställt eller
engagerat IBMarna om du vetat att det var så här det såg ut?

Sven Palm: Vi hade ju inget val. Men det fanns ju några som hade jobbat två år i alla fall.

Thomas Glück: Alright. Tack så här långt Björn. Vill du säga någonting mera?

Björn Lilja: Jag kan väl också knyta an till en liten rolig historia när det gäller
Götabanken. Götabanken körde inte IBM men naturligtvis kom de in i fållan med Bank-
data och då var det konverteringsprojekt igen. Det är väl också någonting som är typisk
den här perioden, att förutom applikationer så har även val av leverantör inneburit
ganska mycket förflyttningar. Det handlade alltså om migration, konverteringar, bryggor
och allt det där, så bara det är ett eget litet komplex. Jag gjorde ganska många resor till
Bankdata i Örebro. Det jag kommer ihåg från den tiden var bland annat att man kom till
Hallsberg. Örebro låg inte riktigt efter järnvägen. Så man åkte till Hallsberg och sedan
skulle man invänta rälsbussen upp. Jag vet inte om det är några utav er som har rest med

103 Lorokonto (deras konto) är ett utländskt företags eller banks konto i svenska kronor i en svensk bank
medan nostrokonton (vårt konto) är den svenska bankens konto i den utländska banken, i det landets
valuta.
104 Remburs är ett betalningsinstrument vid internationella affärer som vanligen används av importerande
företag.
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den. Den var försenad många gånger och då fick man stå där i Hallsberg och man tyckte
man hade viktiga projekt att göra. När man där hemma berättade att nu skall jag åka till
Örebro så var det, ja, men det är ju bra, när du kommer hem då vet vi att du har kex-
bräck med dig. I Örebro fanns också kexfabriken där man kunde köpa billigt bräck. Så
det var en sådan där liten rolig grej som man kommer ihåg.

Thomas Glück: Påverkade det projektplanerna?

Björn Lilja: Oh ja, det skapade ju liksom glädje att få åka till Örebro.

Sven Palm: Men det var ju därför vi lade det i Örebro, för att vi skulle kunna locka folk
dit.

Thomas Glück: Ja, det lyckades ni med. Tusen tack Björn. Bertil, varsågod, din tur.

Bertil Deurell: Tack. Ja, min historia börjar också på Handelsbanken sent 60-tal. Jag har
en lite annan syn på det där med ordning och reda och standard och dokumentation än
vad HOA105 har. Jag upplevde att mina första två år på Handelsbanken var otroligt nyt-
tiga och lärorika utifrån att där fanns det regler, där fanns standard, man hade ”closed
shop” och man dokumenterade och det fanns blanketter för allting. Jag anställdes till-
sammans med ungefär 20 andra nyutexaminerade, för att utveckla något som hette
System-71. Handelsbanken skulle fylla 100 år 1971 och man satsade stort på de här nya
terminalsystemen. Man fick byta namn, för det blev ju inte klart -71 och man fick också i
den vevan byta vd och IT-chef, tror jag. Banken hade, som många kanske glömt bort för
Handelsbanken har aldrig haft några problem, men då hade man problem. Vi som job-
bade med det här, framförallt ett nytt inlåningssystem, PINR som systemet hette.

Vi blev helt plötsligt, när Jan Wallander blivit vd, om inte utan jobb men vi hade
inget att göra. Vi fick ägna vår tid åt att konvertera autokoder till assembler. Jag fick som
tur var då ett erbjudande att börja jobba för Stockholms Sparbanks räkning, på ett
företag som hette Siffer-Service. Historien var att Stockholms Sparbank hade beslutat att
lämna banksamarbetet i SPADAB och bygga upp sina egna IT-lösningar. Jag anställdes
där i maj -71 och uppgiften var till att börja med att ta fram ett banksystem, inlåningsres-
kontra och inläsning och redovisning till årsskiftet. Jag vet nu hur lång tid det tar att göra
ett inlåningssystem, men vi gjorde väl det med en två, tre man på några månader. Då var
det, gudbevars, ett batchsystem. Men redan -72 började vi att titta på det här med real-
tidssystem. Vår historia var den att jag tillsammans med vår leverantör, som inte var IBM
för vi hade på den tiden en leverantör som hete UNIVAC106, numera UNISYS107, reste
till USA. Där fick vi besöka banker och framför allt ta del utav en applikation för Spar-
banker eller Savings and Lones Associations som det hette i USA. Vi fick ta del av den
här applikationen och vi tog med oss den hem. Sedan kunde man konstatera att det kan-
ske inte var så mycket som gick att använda applicerat på svenska bankförhållanden, men
vi fick ändå en bra arkitektur och struktur. Någon kommenterade det här med belopps-
fältens storlek. I det där systemet var det fem byte, så det var 999 000. Vi insåg att det

105 Hans Olof Andersson.
106 UNIVAC, förkortning för Universal Automatic Computer, konstruerades av ENIAC:s konstruktörer J.
Presper Eckert och John Mauchly. Sommaren 1951 installerades den första UNIVAC-maskinen vid U.S.
Census Bureau. Därmed inleddes en period av kommersiell försäljning av storskaliga datorer i USA. Före-
taget var Eckert-Mauchly Computer Corporation, det köptes 1950 av Remington Rand Corporation som
1955 gick samman med Sperry Corporation och bildade Sperry Rand Corporation. Datortillverkningen
skedde vid Univac Division of Sperry Rand. Bl.a. James W. Cortada, Historical Dictionary of Data Processing:
Organizations (New York, 1987c), 235ff, 248ff.
107 Sperry Rand Corporation och Burroughs gick 1986 samman och bildade UNISYS.
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inte skulle räcka så vi utökade det till raskt till sex, men då var vi på dina 999 miljoner.
Men vi hade det som grund och den stora arkitekturförändringen var att vi redan då insåg
att vi skulle ha ett centralt kund- och engagemangssystem. Det hette CIS och det utveck-
lade vi själva. Sedan satte vi igång att anpassa och produktionssätta det här realtidssyste-
met, parallellt med att vi införskaffade intelligenta bank- och kassaterminaler ifrån
Philips. Vi byggde upp datanät med Televerket. Det var ett 12 000 baud multidroppnät.
Så det gällde att verkligen ha korta effektiva transaktioner som man skickade och det var
framför allt beloppstransaktioner det handlade om.

Det som jag upplever var viktiga beslut vid den här tidpunkten var att få den här
sunda strukturen och arkitekturen i systemen. Än en gång var grundbulten beslutet att
göra ett centralt kundsystem där alla bankens kunder fanns och inte lagra det, som tidi-
gare hade varit, i alla enskilda produktsystem eller reskontror. Nästa steg i den här
utvecklingen var, bortsett ifrån att bankerna utvecklades, att det kom nya applikations-
områden. Det var konsolideringar, alltså strukturaffärer, i vårt fall fusioner med andra
Sparbanker. Mycket tid och möda fick då läggas ner på att få ihop det här, att konvertera.
Vidare, som det också har vittnats om här, var det teknikskiften. Vi var den här
UNIVAC-världen trogen, även om den UNIVAC-värld vi levde i var väldigt lik en IBM-
värld. Vi använde alltså samma assembler som alla andra här har vittnat om. Sedan bytte
vi också till en modernare UNIVAC-miljö som var ordorienterad. Senare under slutet av
80-talet bytte vi till IBM och hamnade också i fållan IBM. Det var i samband med
fusionen med Göteborg och Första Sparbankens bildande. Vi skulle också närma oss den
övriga Sparbanksvärlden och SPADAB. Så det var mycket teknikskiften och mycket
konverteringar. När det gäller samverkan mellan banker, SEB, Spadab och Skandia var de
första som gemensamt tog upp frågan om en gemensam backup-lösning vilket 1982
skulle bli Backupcentralen. Det fanns också ett bankgemensamt konsortium för
katastrofsituationer, RELOK108, eller det som senare blev Backupcentralen, är väl en
påtaglig sådan händelse. Jag tror att det var Handelsbanken som tog initiativet med Jan-
Erik Sundin. Det var han som initierade det här och det var som sagt en lokal. Vi var ju
inte intresserade av att det stod en stor IBM-anläggning där när vi hade UNIVAC, men
lokalen var bra att ha. Vi hade också en del samverkan, jag tror att vi sålde lite tjänster
både till SEB och Nordbanken på Teletex-området. Vi hade utvecklat någonting som
hette bankkalkyler, jag tror du skrev på det kontraktet.

Björn Lilja: Ja, det gjorde jag nog.

Bertil Deurell: Det var lite smått sådant där men inte särskilt mycket och jag tror att
utifrån att lära sig eller få in pulser så var det nog mera relaterat till den leverantör man
hade och de utlandsresor man gjorde. Ofta var väl de här utlandsbesöken mer en
bekräftelse på att vi låg 10–20 år före, som många sagt. I USA var typiskt situationen att
halva dataavdelningen höll på med Proof-maskiner109 och sorterade checkar som skulle
skickas tillbaka till kunderna, så vi låg väl rätt långt framme. En annan sak som jag tycker
varit viktig utifrån vårt spår med Första Sparbanken var att vi i ett tidigt skede hade ett
väldigt fokus på att jobba verksamhetsstyrt. Jag vet att mina kollegor, och numera i
SPADAB som å andra sidan var väldigt teknikstyrt, allt vad vi gjorde, från tidigt 90-tal,
det var på uppdrag av verksamheten. Det gjordes inte en enda applikation och egentligen
inte en enda rutin utan att det fanns en beställare och en mottagare på banken och

108 RELOK eller REservLOKalkonsortiet, ett bankgemensamt konsortium för katastrofsituationer.
RELOK hade en tom datorhall vilken kunde användas för att sätta upp en stordatoranläggning. Backup-
centralen startade 1982 och då fanns även en komplett datoranläggning och kommunikationsläsningar på
plats.
109 En proof-maskin används för att registrera eller koda exempelvis checkar och samtidigt sortera dem.



32

finansiärer. Det tycker jag har vart en sund modell som väl nu är en självklarhet, men
som inte var det på 70–80-talet på många ställen. Ja, det var väl mitt bidrag.

Thomas Glück: Tack. Du var ju vd på Första Data. Var det ett bildat bolag?

Bertil Deurell: Ja, det var ett bolag. Siffer-Service var alltså ett fristående bolag som
senare köptes av banken. Man bröt sedan ut den bit som var bankdelen ur Siffer-Service
och gjorde ett dotterbolag till banken av bara den delen. Men det var mer än hälften av
Siffer-Service verksamhet.

Thomas Glück: Som i alla fall jag minns det var det många banker som var intresserade
av att pröva idén för att få ett bättre förhandlingsförhållande mellan köpare och säljare,
investerare och finansiär och den som kunde leverera, att hitta en sådan här modell som
ett fristående bolag skulle kunna göra. Man avskräcktes då av att varje bolag som skulle
arbeta mot en köpare skulle lägga moms på kostnaderna och så skulle banken betala
moms. Bankerna har ingen momskultur i övrigt och då skulle det bli en kostnad och så
att säga inte kvittningsbara kostnader. Hur resonerade ni?

Bertil Deurell: Vi bildade ett gemensamt bolag med banken, en enskild firma och sedan
hade vi en kostnadsfördelning, så vi hade en lösning som var momsfri. Det var under
Siffer-Service-tiden. Under Första Data-tiden, när vi var ett aktiebolag, så var fortfarande
IT-tjänster och utbildningstjänster momsfria. När det blev momsbelagt flyttades Första
Data in som en del av banken.

Thomas Glück: Innan dess hade ni bara denna enda kund, så då var det heller ingen
annan tvekan ur den synpunkten?

Bertil Deurell: Ja, det var bara den kunden, så det var ingen annan tvekan.

Thomas Glück: Vad vann ni på att just göra på det här sättet. Var det just det här verk-
samheten behövde?

Bertil Deurell: Jag tror att det framför allt var att det fick ett väldig verksamhetsfokus på
saker och ting. Det gjordes ingenting i spekulation och sedan var det ju enklare. Man ska
klart för sig att här var det en bank och en leverantör, jämfört med SPADABs situation,
en leverantör och 100 viljor i olika banker.

Thomas Glück: En fråga till. Det var det faktum att ni valde en annan leverantör, vilket
ju var väldigt bra att någon gjorde. Samtidigt kan man fundera på att det inte kan ha varit
lätt, eftersom stora IBM försökte erövra 100 procent av marknaden. Hur förhöll ni er till
det?

Bertil Deurell: Nja, vi värderade väl det men dels så satt vår vd, Bertil Sjöstrand, i
UNIVACs styrelse, så han höll väl emot.

Thomas Glück: Ja, då fanns det kanske en bra förklaring till det.

Bertil Deurell: Jag hade en notering från 1983. Vi kom då, som första svenska bank,
med någonting som vi kallade för Datasvar, alltså en telefontjänst med en artificiell röst
som svarade hur mycket saldot var och om man hade transaktioner. Det var en rätt fest-
lig historia runt det där för det var ett företag som hette Objecta. Det var några unga
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teknologer som hade företaget och Staffan, som han hette, gick in på vårt bankkontor
och berättade för en bankkassörska om det här. Hon hänvisade honom till vår mark-
nadschef och han pratade med mig och sedan fick vi en slant av vd, jag tror inte det var
mycket mer än 40–50 000 kronor, och så utvecklade vi det och körde igång det. Det var
snabba puckar, men det var rätt kul.

Thomas Glück: Okey. Tack Bertil. Då låter vi Sverker avsluta rundan, varsågod.

Sverker Arvidson: Som jag sa inledningsvis så kom jag till Handelsbanken den 1 januari
1969. Jag kom då ifrån Ericsson där jag var med och programmerade deras första dator-
styrda telefonstation som sattes i drift i Tumba i Stockholm. Det var inte AXE utan före-
gångaren AKE-systemet110. Det var med väldigt väl utvecklad testmetodik och
testhjälpmedel och otroligt avancerat. Jag kom så till Handelsbanken som hade fått för
sig, eftersom de skulle terminalisera och det ingick telefontrådar i det, att de på något sätt
skulle ha någon med dator- och telefonerfarenhet. Det tyckte väl att jag passade. Mycket
är redan sagt om bakgrunderna men Handelsbanken hade ju insett att man måste lösa de
här stora volymerna av checkar och beloppstransaktioner på något vettigt sätt och jag
tror det här var parallellt med Skandinaviska Banken. Speciellt nu när man nu lyckats
preja ut lönecheckar. Vi hade en IT-chef som hette Lars-Erik Olsson och som kallades
Leo. Leo är ju namnet på ett lejon och han var ett lejon, ett rytande lejon. Men han var
en visionär och han såg möjligheten att redan i kassan fånga beloppstransaktioner och
sedan aldrig mer göra någonting mer manuellt med dem. Det gällde då att hitta leverantö-
rer till det här.

På den tiden fanns inte terminal som begrepp, det fanns inget sådant. Datanät fanns
inte, i alla fall inte externa. Bildskärmar fanns inte. Ingenting av det som är självklart idag
fanns vid den tiden. Man funderade, kan man göra någonting med TELEX111, ha någon
telexmaskin i kassorna. Man tog en diskussion med IBM och på den tiden var IBM näst
intill ett monopolföretag, i alla fall på ”mainframe”. Man gjorde ingenting mot IBM:s
vilja. Gjorde man det, försökte ta in någon kompatibel japanare eller något sådant, då
körde stora svarta bilarna upp i Kungsträdgården och det vällde ut IBM-direktörer som
gick upp till vd och inkompetensförklarade dataavdelningen. Nu överdriver jag kanske
något. Vi måste komma överens med dem att tiden var mogen att göra ett online datain-
samlingsnät över hela Sverige. I sin klokhet, efter ett tags funderande, sade vi okey, vi är
beredda att göra det som vi nu har hört här, NETCOP, RETCOP och därefter CREAM.
Sedan var nästa problem att hitta någonting som man satte i kassan. Vi tog då kontakt
med Arenco112. HOA, är det samma företag som du nämnde förut?

Hans Olof Andersson: Ja, Arenco. Philips köpte Arenco.

110 AKE var en automatisk kodväljarbaserad elektronikväxel och det var Ericsson första kommersiella
försök med en datoriserad telefonväxel. AKE 12-växeln var den första växeln som var elektronisk och
datastyrd och projektet startades 1962. 1967 inleddes de praktiska testerna med inkopplade abonnenter och
1968 var den första stationen i Tumba i drift. AKE-systemet var en viktig telefonväxel och en grund som
gjorde det möjligt att utveckla AXE-systemet.
111 TELEX, TELeprinter Exchange eller TELeprinter Exchange Service. Genom ett speciellt Telex-nät
kunde fjärrskrivmaskiner utbyta meddelande mellan varandra, en föregångare till dagens faxmaskiner. Det
var fråga om maskinsänd telegrafi mellan enskilda abonnenter. Telex-system kan sägas ha funnits redan på
1930-talet och AT&T, American Telephone and Telegraph Company, introducerade 1931 TeletypeWriter
Exchange service, TWX. 1962 skapade Western Union Telegraph Company i USA Telex-systemet som ett
registrerat varumärke. 1970 köpte man TWX från AT&T.
112 Maskinfabriken Arenco i Vällingby gjorde såväl tändsticks- och cigarettmaskiner som luftvärnssystem
och bankterminaler. Bankterminaldelen köptes sedan av Philips.
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Sverker Arvidson: Ja, men du nämnde också något annat, men det spelar ingen roll.
Arenco gjorde dels något som man sålde bussbiljetter med, men det var ju inte särskilt
datoriserat. Men det var också till travbanor eller galoppbanor och något som i alla fall
var datoriserat. De tittade på det här och sade att det är nog möjligt att göra en slags ter-
minal. Det hette inte terminal då utan kassamaskin, något som kunde stå i kassan och
registrera transaktioner. Vi hade då liksom två ändpunkter och man måste ju koppla ihop
de på något sätt och man kunde inte dra en hyrd telefonlinje till varje kontor från Tegel-
uddsvägen. Det skulle bli extremt dyrt och så många telefonlinjer fanns väl inte heller.
Men, vi hade en utvecklare på Handelsbanken som hette Olle Söderblom, som några
kanske känner igen namnet på. Han, och jag vet att det var så, låg en natt hemma och
funderade på hur man på något sätt skulle göra det här effektivt. Han kom så tillbaka och
sade, varför inte koppla ihop ett antal kontor i en loop, eller en slinga och på så sätt, i alla
falla för de små transaktioner det var frågan om, så blev ju det jätteeffektivt. En sådan
här Token Ring-grej. Då sade IBM nej, det var det dummaste de hade hört. Det här fun-
gerar aldrig och vi är inte beredda att ställa upp på det. Handelsbanken ilsknade då till
och sade, hur skall vi bevisa det här. Handelsbanken tog så ett tekniskt världspatent på
den här looptekniken och då mjuknade IBM och så hade vi också löst den biten. Efter ett
tag kom man på att det stod ju tusentals terminaler ute i landet som möjligen kan gå sön-
der någon gång. Man borde uppmärksamma och hitta var felen är någonstans. Det var
där någonstans de rekryterade mig för att tillsammans med IBM och med Björn bygga
det här övervakningssystemet som sedan funderade i massor av år och som fungerade
väldigt utmärkt.

Björn Lilja: Det var nog den där assemblerkursen.

Sverker Arvidson: Ja, det måste nog ha varit det. Jag kommer ihåg det här och det var
verkligen en pionjärtid. Allting var nytt, vi visste ju inte ens om det gick. Så småningom
satte vi upp en pilotverksamhet som av någon underlig anledning lades nere i Norr-
köping och Finspång, så vi fick resa hela tiden. Där kopplade man ihop sju kontor och
det gick jättebra. När man sedan beslutade att gå vidare och kopplade in det åttonde
kontoret så upphörde det att fungera. Det blev ett fruktansvärt liv och vi funderade på
om vi hade överträtt någon sådan där fysisk grundlag eller liknande. Jag tror man letade i
14 dagar. Det visade sig vara ett timeout i NETCOP som orsakade det och sedan funge-
rade det bra.

Det här att införa ett terminalsystem, eller att närma sig personalen ute på bankkon-
toren var ju en resa för sig. Handelsbanken producerade en 16 millimeter svartvit film,
där man introducerade systemet och den spelades självfallet in med nästan bara tekniker
som stod och ritade de här looparna och det här var vänt till kontoren. Lars-Erik Olsson
stod på gården utanför, för att ljuset inte räckte till, och ritade sina loopar. Sedan gick
man ut och intervjuade personal. Ja, nu kommer snart det här nya systemet, för det var
precis det vi trodde, System 71. Kalla förresten aldrig ett system för ett färdigdatum. Vi
gick alltså ut och intervjuade folk på kontoren, den här filmen finns kvar, och reportern
sade, ja och hur rädd är du? Ja, jag är väldigt rädd, jag vill inte gå fram i fronten och så
där. Så det var en skräckstämning över filmen.

Vi satte igång en pilot på det stora kontoret i Norrköping och där var det två äldre
damer som var bankkassörskor som satt i fronten. De sade att vi vill bli pensionerade,
aldrig att vi vill umgås med en elektronhjärna. Vi övertalade dem att göra det här och om
de inte trivdes skulle vi hjälpa dem så att de fick bli pensionerade. Så kördes det här sex
månader eller någonting och sedan var det meningen att man skulle ta ner rubbet, för det
var dyrt att köra allt det här, bara för de här sju kontoren. Allt var planerat för det och
sen så skulle man rätta till fel. Det var ju gott om tid på den tiden och då fick man ta
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några år och rätta till alla grejer och sedan starta det på allvar. Just dessa två damer, de
stod sedan överst på barrikaden och vägrade att släppa systemet. Så, vi var tvungna att
fortsätta och vi använde ju det givetvis i PR-syfte. Vi tog in det i vår personaltidning och
sa att så här reagerar personalen när de tas ifrån det här systemet.

Olle Söderblom slutade sedermera på Handelsbanken och efter en del diskussioner så
övergick patentet till Olle Söderblom då Handelsbanken inte hade något primärintresse
att hålla ett tekniskt patent. Så gick det ett antal år och det var rätt dyrt för honom att
underhålla det här och så kom IBM med Token Ring. Då var han där direkt och sade att
det här är… och innan det gick till amerikansk domstol så förlikade sig IBM med Olle
Söderblom, som fick ett antal miljoner på ett bräde, vilket var väldigt mycket pengar på
den tiden, ännu mer än det låter nu.

Thomas Glück: Fantastiskt. Vad fick du. Ingenting?

Sverker Arvidson: Nej.

Thomas Glück: Men du är glad ändå. Tack Sverker och tack skall ni ha allihop. Vi skall
nu bryta för kaffe men innan dess skall jag annonsera att vi efter kaffet tänkte att ha en
frågestund och ni är också välkomna att fråga själva, om ni vill fråga varandra, så skall vi
börja med det. När det är gjort så tänkte jag ställa tre frågor på den timme som vi har
efter pausen. För det första vill jag med anledning utav Hans Olofs utomordentligt pro-
vokativa uttalande om metoders betydelse och brist på betydelse gärna fråga, hur såg man
på metodtänkandet på den här tiden? Vad betyder metodtänkande, i utveckling, i under-
håll, i drift, i att sköta verksamheten helt enkelt. Fråga två, hur mätte ni framgång? Alltså,
vad var kriterier på att man faktiskt gjorde någonting som var värdefullt för banken eller
för verksamheten totalt sett. Var det avkastning på investeringar eller finns det andra
mera jordnära sätt att mäta att man faktiskt lyckats med det man hade för sig. Den tredje
frågan jag gärna vill ställa är vad det var för typ av utmaningar som ni minns bäst, så här i
efterhand, och som skulle kunnat bli ett medskick till eftervärlden. Vad av det var ni med
om eller vad har ni så starka minnen av så att det kan vara värt att skildra som en sam-
manfattande reflektion på en utmaning som kan vara kul att berätta. Vi tar nu kaffe och
ni är välkomna tillbaka om 25 minuter!

–Kaffepaus–

Thomas Glück: Välkomna tillbaka, hoppas det smakade. Jag har nu fyra uppslagsändar
för den här timmen. Den första handlar om att låta var och en ställa frågor till kamra-
terna på podiet. Vill man nappa på det så är ni välkomna, eller knyta an till det sagda, om
det finns någon lucka eller någonting man skulle vilja komplettera med så går det också
bra. Någon frivillig? Beroendet av IBM till exempel, nu när vi lärt oss hur IBM förbe-
redde sig med att rekrytera folk och så vidare. Någon som vill kommentera det eller
något annat? Varsågod PG.

PG Svensson: Ja, jag kommer kanske in lite senare i det här än vad ni pratar om, i slutet
på -67 men som i alla andra sammanhang så har det betydelse vilka människor det
handlar om. Jag menar, de kontakter jag har haft på IBM under, skall vi säga, 70- eller 80-
talet, de har varit oerhört professionella och duktiga. De har varit specialister. Sedan har
de väl naturligtvis börjat som Björn113 och andra, en gång i tiden.

Thomas Glück: Varsågod, Sverker.

113 Björn Lilja.
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Sverker Arvidson: Ja, jag upplevde att när jag kom och träffade Björn och hans outbil-
dade polare så var de oerhört professionella. Det kändes alltså tryggt och när ni inte kla-
rade grejerna så stod det andra bakom, som hade längre erfarenhet. Det var vad jag upp-
levde, men jag kanske var för ung då?

Thomas Glück: Du vill inte erkänna att du blev lurad. Kenth.

Kenth Jendhammar: Ja, jag förlorade ju en illusion här därför att ända till idag så har jag
ju trott att alla IBM:are var oerhört välutbildade, väl förberedda och insatta. För det var
ju det intrycket som vi alltid fick när vi jobbade tillsammans med dem.

Thomas Glück: Ja, är det några av er övriga som vill kommentera Björn Kleist funder-
ingar kring tillgänglighet och matcha detta och kapacitetsplanering, då man skulle få ord-
ning på driften, den dagliga verksamheten, kostnaderna runt detta och så vidare. Var så
god.

Kenth Jendhammar: Ja, jag tänkte på när vi byggde bankens första inlåningssystem. Jag
tror att vi då var väldigt förutseende när det gällde att tänka in säkerhet och redundans i
alla avseenden, men vi missade fullständigt att bygga systemet robust för operatörsmiss-
tag, vilket sedan inträffade. Eftersom det inte fanns tillräckliga kontroller så hängde man
upp felaktiga magnetband vilket ledde till att man fick köra om hela inlåningssystemet.
Gjorde man det dagen efter, när det hade legat nere en dag, så gick transaktionerna inte i
samma ordning igenom systemet. Så de som hade blivit avvisade i första vändan kunde
bli godkända nästa gång. Det skapade ju avstämningsdiffar som någon fick ta hand om.
Dessutom, när dataclearingen var införd, så gick transaktionerna iväg till andra banker
och skapade förtret för konkurrenterna. Jag tror det dröjde länge innan vi hade samma
kvalitet och samma tänkande runt hur man försäkrar sig mot operatörsmisstag som vi
hade när det gällde andra saker. Hur kan en operatör ute vid bankkontoret eller på en
intern avdelning undvika att göra fel.

Bertil Deurell: Men det var väl också mycket så att det fanns kapacitetsperspektiv. Visst
gjordes det kapacitetsberäkningar, visst fick man hjälp av sin leverantör med kapacitets-
beräkningar, men de var oftast orealistiska och när väl beslutet var fattat så kunde man ju
inte backa det. Leverantören levde väldigt gott på tilläggsförsäljningen man fick göra för
att sedan få upp det här på banan och få det att fungera. Om det var medvetet eller inte,
det kan man ju diskutera, men ibland tror man nästan satt det var systematik i att man
undersålde för att få fram beslutet och sedan när man snubblade så kom man och hjälpte
till för dyra pengar.

Björn Lilja: Större maskin.

Bertil Deurell: Större maskin och mera disk.

Thomas Glück: Sven.

Sven Palm: Ja, jag håller med om det där. Vårt stora problem i Bankdata, det var alltid
detta att få kapaciteten att räcka till. Var gång vi köpte maskiner så visade det sig att de
var för små. Det räckte inte och jag hade då den teorin, liksom du, att IBM hade lagt in
en loop som gjorde så att de såg till att de alltid var överfyllda.

Thomas Glück: Okey. Var så god, Hans Olof.
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Hans Olof Andersson: Jag har en reflektion apropå det som PG114 sade, att männi-
skorna hade betydelse, vilka människor man träffade och så. Det var ju också så att det
bestämde väldigt mycket agendan för projekt. Jag kommer särskilt ihåg ett projekt där vi
lade oerhört mycket vikt vid kommunikationseffektivitet. Senare, några år efteråt vid
någon uppföljning, visade det sig att kommunikationskostnaden låg på kanske ungefär en
halv procent av hela driftskostnaden, och då kan man ju undra om det så att säga var rätt
fokus. Sedan kan naturligtvis någon hävda att det var tack vare det fokuset som den blev
så låg. Men frågan är, jag menar den hade ju inte varit fem procent om vi inte hade gjort
någonting. Så det var en sådan här sak när det gäller det här med underskattning, eller
överskattning, så har jag en liten teori efter alla år av erfarenheter. Det är att jag tror att
om vi från början visste vad vissa projekt skulle innebära i fråga om kostnader och resur-
ser, då skulle de aldrig bli gjorda. Så jag tror vi skall vara tacksamma för det, vi som job-
bade i branschen. Det är många roliga projekt som nog aldrig hade blivit av om man
kunde ha talat om från början vad de skulle kosta. Sedan, om det är bra eller dåligt för
samhällsutvecklingen, det är ju svårt att säga.

Bertil Deurell: Nej, men sedan var det också en situation man levde i. Man hade en
stordator, som för den delen inte heller var så stor, utom möjligen utrymmesmässigt.
Den skulle man använda som produktionsmaskin och den skulle vara testmaskin och den
skulle användas till flera saker. Första åren när man körde batch, då körde man batchar
på nätterna och då kunde man åtminstone testa på dagen. Men sedan när man körde
online och i realtid, då fick man ju köra det på dagen och så fick man testa på nätterna.
Helt plötsligt, som det vittnas om här, så byggs de här realtidssystemen. Man kan börja
med tillgänglighet och till slut så kräver både kunder och verksamhet att de där skall fin-
nas och då helt plötsligt som ett brev på posten. Då måste du dubblera systemen och
sedan så skall du också ha testsystem. Så en dator blir inte bara två utan den blir både tre
och fyra ganska snabbt.

Björn Lilja: En grej jag tänkt på Kenth. S-E-Banken tog ju det här beslutet att köra real-
tid. Det kunde vara intressant att höra lite omständigheterna kring det. Det var ju ganska
banbrytande, att våga ta det steget men ändå att naturligtvis spara någonting i slutänden.
Vi har liksom mera jobbat med pseudo-saldo och batch på natten och hela det här.
Kommer du ihåg?

Kenth Jendhammar: Nej, jag var inte med på den tiden.

Björn Lilja: Var inte du med?

Kenth Jendhammar: Nej, men jag har ju hört. Jag har hört Kjell Hagelberg berätta om
det och dels så var det ju så att han var övertygad om att det i slutänden inte var dyrare
att göra ett system för realtidsuppdatering. Det var bara mer tekniskt komplicerat. Men
när man väl fick det på plats så menade han att det skulle vara billigare och framför allt
billigare än att hålla igång ett system som hade pseudorealtid. Sedan spelade det säkert in
att konkurrenten redan hade annonserat projekt med den ambitionsnivån och för att göra
det här projektet lite intressantare och aptitligare så vill man väl gärna höja ambitionsni-
vån ett snäpp. Men det var väldigt många av mina kollegor och också jag själv som menar
att realtidsuppdateringen inte blir dyrare.

Björn Lilja: Men man var inte rädd att riskera någonting där?

114 PG Svensson.
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Kenth Jendhammar: Nej.

Björn Lilja: Okey.

Thomas Glück: Låt oss se om det finns någon uppkäftighet i kretsen kring detta? Var-
sågod.

Bertil Deurell: Ja, vi hade ju samma situation. Vi införde också realtid direkt och det var
kopplat till att vi skaffade bankterminaler och det var på något sätt en del av det beslutet.
Det var inte särskilt knepigt. Jag kommer så väl ihåg det för jag skrev en offert till Spar-
banken och den offerten var en och en halv A4-sida, att införa realtid till banken. Jag tror
att det kostade mindre än två miljoner kronor, så att det var inte så väldigt märkvärdigt.

Björn Lilja: Men Handelsbanken var ju uppenbarligen försiktigare?

Bertil Deurell: Ja, de bytte ju vd. Det var Wallander som kom då.

Sverker Arvidson: Ja, Handelsbanken körde pseudosaldo, vi byggde ju nästa generation
av datorisering av bankkontoren. Det var någon annan som nämnde något liknande, att
man flyttade applikationerna som var riktade mot operatören, in i en terminal. Det blev
någon slags clientserver-system fast vi anade inte att det var det. Då kunde vi spela med
alla backend-system, som var gamla batchsystem, till modernare realtidssystem och det
syntes inte. Allting uppträdde likadant. Alla dialoger såg likadana ut. Men sedan, när man
äntligen beslutade, och nu passerar jag -85, får jag göra det?

Thomas Glück: Nej. -84 på hösten, så hände vad?

Sverker Arvidson: Ja, när man äntligen beslutade att byta inlåningssystem, det är nog
den största utmaningen som jag varit med om. Där bara konverteringen, jag tror att
60 procent av projektet, ett jätteprojekt, ägnades åt konverteringsförberedelserna för att
göra det. Man visste då att klockan 17 dagen efter att man satt igång det så var det ”point
of no return”. Hade det brakat då så hade banken inte haft något inlåningssystem. Det
togs upp i bankledningen och de frågade, vågar ni göra det här. Till slut efter stor vånda
så gjorde man det och då gick man upp till realtidssystem.

Thomas Glück: Gunnar, du sade i pausen att det knappast är optimalt att bygga i realtid
i en värld där 30 procent av transaktionerna händer utanför systemet?

Gunnar Enroth: Det var den värdering vi då gjorde, i början på 70-talet. Vi kunde inte
ekonomiskt anse det motiverat att investera i ett realtidsystem med tanke på den mycket
höga procenten transaktioner som ägde rum via andra banker. Vinsten fanns alltså inte
där.

Kenth Jendhammar: Vi fick en annan poäng med att vi hade en realtidsuppdaterad res-
kontra. Det blev naturligt för oss att skapa en batchfrontända där man tog in filerna
under dagen. Det var lönefiler och filer från olika typer av betalningar. Det gjorde att vi
kunde få ett mycket aktuellare saldo och hantera alla affärstransaktioner under dagen,
vilket flera av de andra inte hade någon anledning att göra då eftersom det var nattlig
uppdatering. Det hade stor betydelse.

Thomas Glück: Fler frågor på det här temat?
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Björn Lilja: En liten förlängning på det här, det är när IBM:s standardprogramvara för
det här började göra sitt inträde. När första genombrottet kom med DL/1115, IMS116 och
motsvarande. Det är något jag kommer så väl ihåg, den här fajten hela tiden. Standard,
det krävde jättemycket resurser. Man hade varit snål från början, man ville inte ta det här
steget. Men förr eller senare så kom den tekniska utvecklingen. Jag kommer inte ihåg
exakt när, vem som var först och vem som vågade och av samma skäl, först realtid och
sedan tog man standardprogramvara. Det måste ju också ha varit en sådan här fråga,
vågar vi det?

Kenth Jendhammar: För S-E-Bankens del så gjordes det där i slutet på 70-talet, i sam-
band med att vi byggde systemet med SWIFT117 och i samband med att vi byggde syste-
men för aktiehandel. Det var med mycket vånda men också med oerhört professionell
uppbackning ifrån IBM. De systemen blev väldiga framgångar allihop och många av dem
kunde vi genomföra på rätt mycket kortare kalendertider än vad vi hade gjort innan.

Bertil Deurell: Ja, i vårt fall så var det med IMS DL/1 i samband med fusionen med
Göteborg och Första Sparbankens bildande, när vi bytte från UNIVAC till IBM. Då var
det IMS DL/1 och nu är vi alltså runt -84.

Björn Lilja: Men den beslutsprocessen, för att komma dit, var det också lika självklart?
Ett litet A4-papper och så?

Bertil Deurell: Nej, det kan man väl säga var ett politiskt strategiskt beslut utifrån att vi
då skulle närma oss övriga Sparbanksvärlden och SPADAB, som vi hade fajtats med i alla
år.

Björn Lilja: Ni kunde inte ringa efter dem nu?

Bertil Deurell: Nej, vi skulle ha samma tekniska basmiljöer för att på sikt kunna ha
större del av åtminstone våra bassystem gemensamma. Det var utgångspunkten.

Thomas Glück: Thomas, har du varit inblandad i några sådana här överväganden
någonstans i dina olika engagemang?

Thomas Boström: Nej, inte att ta beslut om realtidssystem. Vi kunde ju invänta de här
standardsystemen, det var lite fördelen för Sundsvallsbanken och vi gick ju direkt på
CICS118, vi byggde inget eget.

Thomas Glück: Ni visste att det fanns i pipelinen, att det skulle komma.

Thomas Boström: Ja och man kunde ju driva det med väldigt lite personal.

Thomas Glück: PG.

115 DL/1, Data Language One var en databashanterare (för hierarkiska strukturer) som kombinerad med
transaktionshanteraren IMS DB/DC senare utgjorde (Full) IMS.
116 IMS, IBM Information Management System.
117 SWIFT, bildat 1973 som Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT är ett
organ för och tillhandahåller lösningar för internationell betalningsförmedling.
118 CICS, Customer Information Control System är en transaktionsserver. Lanserades 1969.
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PG Svensson: Jag har två kommentarer och det ena gäller det här med pseudorealtid
och realtid. Vi valde ju att köra pseudorealtid, varför vet jag inte för jag var inte med,
men det är förmodligen samma resonemang som Gunnar förde, att det är så mycket
transaktioner som kommer in, utanför det här terminalsystemet, så det spelar liksom
ingen roll. Men avigsidan av det får man ju inte bortse ifrån. Det jag tror skulle ha fått
större betydelse, det är att när man lever i pseudorealtidssystemvärlden så vet man ju
liksom aldrig riktigt vad som är sanning. Ur kundens synpunkt så kan ju kunden göra en
transaktion idag klockan 12, och det ser ut som det är okey, men sedan är det något på
natten som händer som ändrar eller backar transaktionen. Därför att det var något for-
mellt fel eller vad det nu var för något. Den där risken tror jag man skulle ha värderat lite
högre från början. För jag håller ju med de som säger att riktigt realtid, det är egentligen
inte särskilt komplicerat att göra.

Thomas Glück: Får jag bara göra plats för en fråga som Olli119 kom till mig med i pau-
sen. Han frågar så här. Vet man eller visste man i bankledningarna vilka risker man så att
säga var med om att tillåta, och hur presenterade man dem? Du var inne på det i din pre-
sentation Thomas när du sade att vi var ganska få som kunde kritiska saker, att det på det
sättet var ganska små marginaler. Om vi allihop funderar på vilket sätt man hanterade
frågan om risk och risktagande i olika beslut och i sättet att jobba med verkligenheten på
den tiden. PG.

PG Svensson: Det var lite min andra tanke att jag tror inte man alls var särskilt medve-
ten om sådana saker. Åtminstone inte på vår kant, därför att där var det ju ett särskilt IT-
bolag. Hela dataverksamheten i Sparbanksrörelsen, den var ju datadriven. Det var dotter-
bolaget SPADAB som drev saker och ting. Det var SPADAB som tog fram IT-strategier
och sådana saker och jag tror inte att man på banksidan egentligen hade särskilt mycket
koll på sådana saker.

Thomas Glück: Men, var man inte medveten därför att ni, av olika skäl, inte presente-
rade risker eller var man lugn därför att man såg att det var relativt problemfritt?

PG Svensson: Ja, det är svårt att svara på, det vet jag inte riktigt. Men jag vill tillföra en
dimension på beslutsfattandet i det här med att välja standardprodukter eller att gå en
egen väg eller att över huvud taget fatta beslut om tekniska förändringar. Jag tycker att
man inte skall underskatta de beslut som har fattats med magen. De har ofta visat sig
vara rätt.

Thomas Glück: Alldeles strax till dig Sverker, jag vill bara fråga Sven. Först satt du som
vd för Bankdata och du tar då ett antal beslut som gissningsvis har ett riskmoment i sig.
Sedan flyttar du över till Wermlandsbanken som styrelseledamot och hade då andra
anspråk på att få insyn i överväganden och beslut. Vad har du för kommentarer till detta
med risktagande och hur det presenterades?

Sven Palm: Medvetenheten i styrelsen, och nu talar jag om bankernas styrelse, inte
Bankdata-styrelsen men bankernas styrelse, den var väldig låg. De litade helt på de beslut
som togs av oss på den operativa sidan. Det berodde dels på att vi inte presenterade så
där utförligt vad det var, beroende på att vi inte heller kunde allting och beroende på att
de inte var så våldsamt intresserade. För det viktiga för dem var att andra banker gör nu
detta, vi måste hänga med i utvecklingen. Jag tror det var den drivfjädern som man hade i
bankernas styrelse i de flesta fallen.

119 Olli Aronsson. Har bl. a. varit IT-chef i Trygg-Hansa och Skandia.



41

Thomas Glück: Okey. Kenth.

Kenth Jendhammar: Jag tror att vi hade två väldigt IT-kunniga personer i vår bankled-
ning och det var Kjell Hagelberg och Curt Olsson, med ett förflutet på bankgirot och i
vår administrativa ledning, så jag känner mig rätt säker på att de blev väl insatta i frå-
gorna.

Thomas Glück: Ställde de sig själva de frågor som krävdes?

Kenth Jendhammar: Ja, och de ställde många frågor till oss.

Thomas Glück: Okey, Sverker.

Sverker Arvidson: Ja, dels tror jag att en kompetent IT-avdelning och ledningen för den
hela tiden tar vissa risker och bedömer de på ett klokt sätt. Det som brukar inträffa är väl
att man så småningom åstadkommer förseningar, som kanske skadar. Men när det blev
tillräckligt stort, som den här konverteringen av inlåningssystemet jag nämnde nyss. Om
vi hade misslyckats och inte hade någon möjlighet att återvända, då vågade vi inte längre,
utan det exponerades ända upp till vd och då gjorde vi det väldigt tydligt vad risken är.

Thomas Glück: Får jag smyga in med en annan typ av frågor. Även om den inte är
förannonserad men en som ligger i bakhuvudet hos många. Om man funderar både på
vad man gjorde då och hur man gör idag. Om vi säger att de närvarande bankerna på den
tiden hade 500 systemutvecklare. Om vi samtidigt säger att 80 procent av det som
systemutvecklarna ägnar sig åt i olika banker är att lösa samma problem som i alla de
andra bankerna. En utlandsbetalning är en utlandsbetalning, den kan inte göras på så där
jättemånga olika sätt. Ett inlåningskonto kan ha olika villkor, men själva kontokonstruk-
tionen är likartad, och så vidare. Om 400 utav de 500 gjorde samma sak i de olika ban-
kerna, är inte det ett förskräckligt kapitalslöseri? Finns det någon anledning att fundera
lite på detta? Varsågod, Kenth.

Kenth Jendhammar: När du beskriver det på det sättet så framstår det ju så. Det är klart
att om alla började samtidigt och jobbade på samma sätt så skulle det fungera. Men jag
har försökt att köpa system ett antal gånger och försökt att sälja system. När man tittar
närmare på det så ser man ju att i en bankapplikation är det ungefär 20 procent av logi-
ken som gör det som kunden beställer. 80 procent utav koden, den är till för att stoppa in
det här systemet i den specifika omvärlden där den skall fungera. I alla bankens informa-
tionssystem, alla rapporteringssystem internt och externt och så vidare. För att det skulle
vara någon vits att köpa applikationer av varandra så måste man ju ha kommit rätt långt i
standardiseringen och också ganska långt i att ha gemensamma krav på de systemen.

Thomas Glück: Men hade man kunnat tänka i en annan bana? Säga att vi utvecklar ett
bankomatsystem och då gör vi det tillsammans.

Kenth Jendhammar: Ja.

Thomas Glück: Det skall ändå fungera tillsammans med individuella lösningar för varje
bank. Hade vi kunnat utveckla ett inlåningssystem som till 80 procent är gemensamt och
som till 20 procent är udda och konkurrenskraftigt? Bara som en tankeställare. Har vi
något projekt? Gunnar, du nickar.
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Gunnar Enroth: Ja, absolut. Om du tar de här exemplen som nämndes på samspel på
infrastruktur, där finns det ingenting man konkurrerar med, alla kan dra nytta av det. Men
det är klart, som du säger, att det måste ju också vara tajming. Att man är beredd att gå in
i det här och att alla har ungefär samma typ av behov vid ett givet tillfälle. Annars får du
den här konkurrenssituationen igen. Jamen, vi har ju redan lagt ner de här pengarna på
det här, vi kan ju inte vara med och betala för något som ni andra har nytta av. Så börjar
den politiska diskussionen igen. Det är väl den situationen som är lite grann av en dröm,
att alla vid samma tidpunkt har ungefär samma typ av behov.

Bertil Deurell: Att det går, det ser man ju typiskt när det har varit en fusion. I vårt fall
Sparbanken och Föreningsbanken. Ja, det slutar ju med att det blir ett system. Man tar
inte delar ifrån den ena och den andra. I det här fallet var Sparbanken större, då blev det
Sparbankens system, oavsett om det var bäst eller ej så blev det det som skulle gälla för
totaliteten. Man tjänade ju en jäkla massa pengar på att konsolidera. Ett annat exempel
det var att mina gamla system, Förstas system, de såldes till Bengt-Åke120 på Nordea, som
fortfarande tycker att det är de bästa systemen i Sverige, eller hur? Inom det området gick
det utmärkt.

Thomas Glück: Sverker.

Sverker Arvidson: Om man tittar på nya infrastrukturer, som bankerna inte riktigt är
insyltade i. Just nu håller jag på med Bank-ID, för att identifiera över Internet. Då kan
man från början samarbeta och det har man gjort på ett utomordentligt bra sätt. Proble-
met var att vi var tvungna att gå till Konkurrensverket för att få tillstånd att göra det. Så
det måste man tänka på. En annan reflektion på det här med att köpa system, det var
någon gång i Handelsbankens tidiga skede, och då utvärderade man bara inköpspriset av
systemet. Sedan kostade det 90 procent till, eller 900 procent till, för att skruva in det och
det var en obehaglig överraskning, sen så gör man om det gång på gång.

Thomas Glück: Ja, då har vi fått en förklaring till vad man inte skall göra. Någon som
vill hålla med om det? Hans Olof.

Hans Olof Andersson: Jag tänkte också på det här med samarbete. Jag har ju haft för-
månen att jobba i bankgemensamma projekt under ganska många år och det är klart att
det var väldigt olika vilja till samarbete. Jag tror att det nog har mycket med tajmingen att
göra. Ibland var man väldigt intresserad av samarbete, för då kunde man hålla tillbaka de
övriga bankerna lite grann, för att man själv liksom inte var framme riktigt. Jag har ju
varit med om att höra eftersnacket. Ja, äntligen lyckades vi stoppa det här samarbetspro-
jektet, så att säga. Det är faktiskt inte bara en gång som jag har upplevt den situationen.
Jag har inte tänkt på det förut men idag har det stått ganska klart att det har med taj-
mingen att göra. Är man långt fram, då tycker man, varför skall vi samarbeta, varför skall
de andra haka på oss. Är man långt bak, då har man ju inget att tillföra och då kommer
de andra att tycka, varför skall vi hjälpa dem att komma ikapp oss? Så man måste nog ta
ett riktigt rejält infrastrukturgrepp om en sådan utveckling för att få till stånd det.

Thomas Glück: På driften är det lite annorlunda, det har ni prövat Sven. Hade man
kunnat gå längre där? Finns det anledning att göra något medskick till eftervärlden om
det. Vad säger du Björn?

120 Bengt-Åke Eriksson, IT-chef Nordea fram till 2002, dessförinnan datachef på sammanslagna Nord-
banken från 1989. Började sin bankbana i Sundsvallsbanken där han bl. a. varit marknadschef.
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Björn Kleist: Ja, jag tycker att den här katastrofplaneringen är ett exempel där vi ändå
lyckades en del. Den här RELOK-lokalen var ju en väldigt enkel lösning men ganska
genial får man väl säga. Att ha en möjlighet, där alla bankerna kunde ställa upp. Sedan
blev det en ”hot”121 Backupcentral. Där var det ett bra samarbete.

Thomas Glück: Fler synpunkter på det?

Bertil Deurell: Om du tittar på de svenska storbankerna från ett produktionsperspektiv
så tror jag att de var oerhört effektiva och välskötta på IBM:s stordatorproduktion och vi
benchmarkade samtliga banker. Jag vet i alla fall från vårt fall, ifrån Swedbank, att jag tror
vi låg på en tredje eller fjärdeplats ”world-wide”. Vi hade alltså den absolut mest välskötta
och effektiva stordatorshopen och vi jämför ju då med var man skall outsourca det här
till, IBM eller vem som helst. De kan inte göra det billigare och då kan du kan möjligen få
ett pris kortsiktigt som är billigare, men då vet du att det på sikt inte kommer att bli bra.
Det är för lite vinst i förhållande till alla kostnader som finns runt omkring. Det är inte
motiverat att göra det så länge det är så välskött.

Thomas Glück: Det finns en och annan bank som har gjort det efter 1985, vi får åter-
komma till det. Thomas.

Thomas Boström: Jag tänkte att förutsättningen för att ett sådant där samarbete skall
fungera, det är att det finns en tredje part. Backupcentralen var ju ett utmärkt exempel.
Det var inte bara datahallar, det fanns ju handböcker och allt möjligt att ta tillvara som
bankerna hade byggt upp. Det måste finnas en neutral part emellan.

Thomas Glück: Men du kom ifrån en värld där det fanns en datacentral som skötte en
bank men resten skötte ett annat typ av bolag. Gemensam drift, en driftcentral, så fattade
jag din historiebeskrivning?

Thomas Boström: Jo, men jag tänkte på Sundsvallsbanken, de hade ju egen datacentral.
Men Backupcentralen var ju något annat.

Thomas Glück: Just det. Jag bara funderade om man hade kunnat göra mer på den
sidan. Någon mer som vill kommentera det? Varsågod Sven.

Sven Palm: Ja, vi var ju ett exempel på hur man kunde köra tillsammans och jag tycker
att min subjektiva uppfattning var att det var väldigt positivt. Att man gick in där var av
rent ekonomiska förutsättningar. Var och en av provinsbankerna var så små att de inte
kunde utvecklas själva och driva det. Sedan kom Götabanken in mer eller mindre
tvångsmässigt och det blev en större skala. Åtminstone upp till den nivån så tror jag att
det var väldigt goda fördelar med det och vi kunde göra det effektivare än vad var och en
själv hade gjort. Sedan kan jag nog hålla med att det finns skalfördelar, men hur långt upp
går det innan de blir nackdelar istället? Svårigheten då man på det sättet är flera stycken,
det är att få igenom sina egna prioriteringar, man måste hela tiden ta hänsyn till de andra.
Provinsbankerna var så likartade så det var sällan några problem. Men visst blev det kolli-
sioner mellan de å ena sidan och Götabanken å andra, eftersom vi var så pass olika. Det
gick att lösa och tack vare att vi inte var större så tror jag det var väldigt lönsamt. Om vi
hade varit stora som S-E-Banken, då är det svårt att säga.

121 Från att det i RELOK-samarbetet endast hade varit en tom lokal blev det i Backupcentralen en hel
stordatoranläggning med kommunikationslösningar, därav benämningen ”hot”.
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Thomas Glück: Tack. PG.

PG Svensson: Jo, men jag tror att om vi idag skulle göra det så finns ju förutsättningar
för att göra det tekniskt. Jag är alltså mer optimistisk på den punkten. Jag tror att det, och
vi har haft anledning att fundera på det och inte räkna, men tänka rätt mycket, att kunna
bygga upp en fabrik som tillhandahåller de enklare inlånings- och utlåningstjänster och
sådant systemmässigt, med en bra systemstruktur, så att man kan bygga på sina egna
finesser och det som man är unik på, vilket är paketeringen. Det tror jag vore fullt möj-
ligt.

Thomas Glück: Tack för denna rundan. Nu går vi över till de frågor jag förberedde er
på innan och det första är metodarbete. Kanske kom Hans Olof med dagens värsta pro-
vokation när han säger att vi körde utan metodarbete. Som jag minns det hade väl de
flesta bankerna 10–15 människor på metodarbete, på heltid. Vem vill ta frågan om
metodarbete? Kenth.

Kenth Jendhammar: Ja, jag kände väl igen mig i din beskrivning. Vi ägnade inte så väl-
digt mycket tid åt metodutveckling. Det berodde väl rätt mycket på att vi var så upptagna
med att jobba med systemutveckling för verksamheten och våra kunder. Sedan så såg vi
väl ibland en alltför strukturerad utvecklingsmodell som ett hinder för kreativiteten i
designfasen. Så nej, vi lade ner väldigt lite tid.

Thomas Glück: Men fanns ändå inte det här och det var tjocka metodhandböcker?

Kenth Jendhammar: Jo visst. Det måste ju finnas. Vi hade någon liten enhet som job-
bade med det där nere i källaren, men det var ju inte så ofta vi släppte upp dem. De fick
inte ställa till så mycket oreda i verksamheten. Men vad vi införde var ju naturligtvis nyare
tekniker för programutveckling och sådana saker men när det gällde systemutvecklings-
metoder, då lade vi inte ner så mycket möda på det.

Thomas Glück: Björn, vad säger du?

Björn Lilja: Nej, det är väl som Kenth säger här att i början, i sin linda, så var det väl lite
si och så. Jag försöker komma ihåg hur det var med RETCOP och CREAM, om vi tar
dem som exempel metodmässigt. Det var ju väldigt strukturerad kod, som jag minns så
dokumenterade man varenda kodrad rätt noggrant. Det var subrutiner och hela det tän-
ket men utan att man egentligen kanske kallade det för metodarbete. Det var någon som
sa att skriver du någonting så skall det här pluggas in. Det skall finnas en heading som
beskriver syftet med den här och allt det där. Så man kan säga att på det sättet, på den
nivån, så gjorde man det här. Jag tror att det idag är de som fortfarande håller på med
CREAM och det är väl ordning, det är mitt intryck. Tar var det här med millenniumskif-
tet så var de ju oerhört snabba att göra förändringarna.

Sverker Arvidson: Jag håller helt med om att man kan strypa en verksamhet med meto-
der. Man måste vara väldigt försiktig. Det vi upptäckte var att förvaltningen också behö-
ver metoder och när system slentrianmässigt förvaltas sönder, att man inte gör ändringar
på rätt sätt och efter ett tag förstör någonting som kanske är en oerhörd rikedom. Man
tror att man har ett bra inlåningssystem, men det är spagetti av det. Då måste man införa
metoder för att hantera förvaltningen.
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Bertil Deurell: Nej, jag har också en rätt positiv syn på det här. Som jag sade tidigare,
under mina första år på Handelsbanken fick jag lära mig mycket av ordning och reda,
standard och struktur och dokumentation och det tycker jag sedan har funnits med. Vad
man inte skall göra och det tycker jag inte heller att man har gjort, det är att låsa ner
metodarna i källaren. Metodarna måste ju finnas med i verksamheten och gärna inte ha
som en enda gren att jobba med metoder utan även att vara med i projekten och leverera.

Björn Lilja: Fast nu pratar du fortfarande om 60–70-tal?

Bertil Deurell: Ja, tidigt 70-tal, men inte för mycket, absolut inte för mycket och inte så
du stryper. Men det jag tycker man skall lägga ner och lade ner krut på, det var ju ändå att
få en sund struktur, alltså en arkitektur utifrån ett applikationsperspektiv och i ett mer
tekniskt perspektiv. Då är det långt gånget.

Thomas Glück: Thomas, vad säger du?

Thomas Boström: Kring metoder? Ja, där har jag inte så mycket att tillägga.

Thomas Glück: Du representerar metodik i ditt arbete, för ni var inte så många?

Thomas Boström: Nej precis, och det var väl mera på driftteknik, det var inte så mycket
metoder på den tiden. Det gick bra ändå.

Thomas Glück: Hans Olof?

Hans Olof Andersson: Igen, som sagt var, så kändes det som att man gjorde samma sak
många gånger men min erfarenhet är också att det egentligen är först när du har gjort en
sak tredje gången, som du möjligtvis kan börja dra slutsatser. Jaha, det här upprepar sig
gång på gång på gång. Här borde vi kanske ha en generaliserad metod. Det är klart, jag
ser ju att mycket utav utvecklingen, vilket fantastiskt mycket enklare situation vi hade haft
om det hade funnits ett operativsystem som vi kunde använda oss av. Nu fick vi ju skriva
tangentbordsavkodningen. Läs vad någon har tryckt på den tangenten, läs tre gånger för
säkerhets skull, så att inte någon bara darrade lite på fingret och sådant där. Allt sådant
som dagens systemutvecklare ju aldrig behöver fundera på. Man har bara ett Windowsan-
rop och sen så har man liksom strängen inne i minnet och kan jobba med sin applikation.
Så visst, jag tror inte metodutveckling kan gå före den vanliga utvecklingen utan den
måste komma lite efter, men den är ju för den skull viktig. Att man ser till att man får tid
för den, så man inte säger, ja, nu har vi gjort det projektet, nu rusar vi in i nästa, utan att
dra några slutsatser. Det kände jag nog att vi gjorde ibland, så att säga rusade in i nästa,
utan att följa upp.

Thomas Glück: Du och jag hade en diskussion i pausen om återanvändning av kod och
vilken betydelse metodtänkande och logiskt tänkande har för detta. Är det någon som vill
kommentera erfarenheter av återanvändning av skriven kod som ligger på hyllan, sådan
man kan återanvända och stoppa in i nästa applikationsvärld. Hur långt kom vi på det?

Bertil Deurell: Det fanns givetvis ett bibliotek med generella moduler som man kallade
det för. Om du skulle räkna fram nästa bankdag eller valideringar och sådant. Det fanns
på Handelsbankstiden och det hade vi ju givetvis i Sparbanken också, ett antal sådana.
Det gällde ju också att de var kända. Men det var det ju på den tiden när vi inte var så
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förbaskat många utan vi var kanske ett tiotal stycken som satt och gjorde de här systemen
till Sparbanken och då var det ju lätt att hålla reda på vad som fanns.

Thomas Glück: Kenth.

Kenth Jendhammar: Sådana fanns det naturligtvis hos oss också. Sedan var det också så
att de allra bästa programmerarna, både hos oss och de vi jobbade med på IBM, de hade
ju en egen portfölj med program som de var nöjda med. När de fick en ny uppgift gick
de in i den portföljen och tittade efter, vilket program passar bäst som utgångspunkt för
det här jobbet. Sedan slaktade de det som inte skulle vara med och lade till det som var
nytt.

Thomas Glück: Man fick en bättre portfölj själv också.

Kenth Jendhammar: Sedan lånade man ju av varandra också.

Thomas Glück: Någon mer synpunkt på det?

Björn Lilja: Jag tänkte på att eftersom alla de här stora bankerna använder i stort sett
samma systemprogramvara. I början så byggde man ju allt det här. Den vandrade ju på
sätt och vis, från den första till den sista och kanske tillbaka igen. Så på något sätt så har
ju någon burit med sig kod och tänk från början och förädlat den och tillämpat den på
nästa ställe. Jag vet inte om det var de människorna som höll på med det här som var de
som var budbärarna eller om man hade den här pärmen eller den här mediatapen som
man tog med sig när man gjorde jobb på ett ställe. Om det här reglerades någonstans, att
banken ägde det eller om det var IBM:s kod som återanvändes på något sätt.

Thomas Glück: Vi hade som en symbolik i det här projektet inbjudit Ragge
Cederlund122, som är en bärare utav detta, Sune Johansson också, men de hade av olika
skäl förhinder att komma idag men de finns med på listorna bland människor som hade
ungefär den uppgiften du säger.

Björn Lilja: Men det var ingen från någon bank som sade, jamen det här är vårt?

Thomas Glück: Ja, fråga kamraterna.

Björn Lilja: Inte vad jag vet.

Kenth Jendhammar: Men det hände ju i S-E-Banken när vi gjorde det andra bankter-
minalsystemet med IBM 4700123. Strax efter skulle samma gäng åka över till SPADAB
och göra samma jobb. Då kom man överens om att man skulle köpa programvaran av
oss, och det var väl inte för att man behövde den utan för det inte skulle skapa något
problem i att samma konsulter återanvände sin kunskap.

Thomas Glück: Någon mer på detta eller är det uttömt? Då går vi till nästa punkt. Hur
mätte ni framgång, eller hur blev ni själva mätta, avlästa eller bedömda ur framgångssyn-

122 Ragnar Cederlund, utbildad i ADB och ekonomi vid Uppsala universitet, verksam i IBM från 1970, först
som systemutvecklare, 1974–1997 som konsult inom Bank- och Försäkringssektorn. 1982–85 IBM:s labb i
Raleigh, NC, USA. 1997–2003 konsult och delägare i Corda Consulting, senare Mind. Från 2003 konsult i
Trigon Management.
123 Baserad på en mikrodator, kom 1981.
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punkt? Det är en oerhört spännande fråga som jag alltid har funderat över. Vem vill börja
kommentera det. Sverker?

Sverker Arvidson: Jag skrev mätas, frågetecken. Ett sätt att mäta är ju kundnöjdheten.
Reaktionen på den eller hur verkligheten tar hand om den. Jag tror att problemet, i alla
fall i stora projekt som man satsat på innan man fått igenom dem och de värker ut
ordentligt i organisationen, så har det hänt så mycket annat runt omkring så det finns
ingen ordentligt mätpunkt att ta tag i. Hur mycket kontoren rationaliserades när vi satte
ut det första terminalsystemet och det samtidigt kom en massa andra applikationssystem.
Det kom vi inte på hur vi skulle mäta annat än att folk var nöjda.

Thomas Glück: Bertil, du hade ju ett företag så det var kanske lite lättare?

Bertil Deurell: Ja, det är klart att det fanns ju en budget och det fanns avtal om leverans
och av utveckling, så det var ju en ekonomisk uppföljning som gav besked om vi hade
skött oss eller inte. Jag har uppfattat att det var en positiv modell, för det var verksam-
hetsstyrt. Sedan hade vi från IT-sidan liten koll på hur verksamheten upplevde vinsterna
med det här, men gentemot våra beställare så var det väldigt tydligt att det skulle levereras
i tid och det skulle kosta det som var bestämt. Lite längre fram i tiden så började det här
med benchmarking komma in. Compass124 var ju en företeelse som i princip alla banker
gick in i ungefär samtidigt. Det var också en värdemätare på att se hur man stod. Så att
det är väl det jag har noterat med att mäta framgång, dels ekonomiskt och leveranspreci-
sion och sedan också utifrån benchmarkinitiativ. Det var väl huvudspåren.

Björn Kleist: På produktionen var det enklare. Där hade vi tillgänglighet och svarstider,
det gick ju att mäta i alla lägen. Sedan kan du säga att uppstod det problem i driften, då
hade man som produktionschef problem. En produktionsavdelning som levererade korta
svarstider, hög tillgänglighet och ett minimum av problem, ja den var ju nästan osynlig.
Sedan fanns de här Compasstudierna som mätte kostnaden på transaktioner och där för-
sökte man analysera mer, så att man fick en normaliserad transaktion. Vi kunde då jäm-
föra transaktionskostnad mellan olika banker och mellan olika företag. Låg man bra till
där och inte stack ut med tre, fyra gångers kostnad per transaktion, utan man låg i samma
nivå, ja då kan man säga att man hade uppnått sina mål.

Björn Lilja: Ja, som leverantör under den här tiden, så var det självklart så att IBM hade
starka försäljningsmål. Ytterst att försäljningen utvecklades positivt både på kort och lite
längre sikt, det var ju någon slags bekräftelse. Men om man då var mera en utvecklare, att
man vart inkastad i ett projekt, så hade det mera karaktären att i några fall kanske det
fanns ett tydligt Business Case. Jag har ju förstått att IBM mer och mer hade Business
Case. Det lönade sig liksom att göra det här jobbet och att kasta in de här resurserna, till
exempel om man utvecklade ett utlandssystem till SPADAB eller vad det nu kan vara för
någonting. Jag kan tänka mig att det väl kan vara svårt att räkna hem idag, om man inte
får betalt. Men där var det nog mera tid, självklart kombinerat med att kunden skulle vara
nöjd. Det ingick då i ett större komplex, så pressen på mig att leverera var ju mera att se
till att det här kommer igång nu. Alltså det här är ett åtagande som IBM har gjort i den
stora affären, och det skall liksom prickas av, det är klart. Det var inte så mycket intresse
kring vad innehåller det här och varför måste det vara si och så utan har du gjort det där
nu. Där har det nog efter hand blivit mera tydligare Business Case. Man räknar på det här
på ett annat sätt.

124 Analysföretaget Compass Consulting, startades 1984 av Olof Söderblom och Thomas Blitz, båda från
IBM. Företaget gjodre bl. a. effektivitetsanalyser av stora företags IT-investeringar.
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Thomas Glück: Har du varit med om att man har räknat från början och hållit sitt räk-
netänkesätt?

Björn Lilja: Nja.

Thomas Glück: Du kanske till och med har sagt att det här projektet kommer inte att
gå, så vi lägger ner eller avbryter det?

Björn Lilja: Så här spontant är det lite svårt att hitta något.

Thomas Glück: Bara framgångsrika projekt?

Björn Lilja: Nej, men jag tycker att om man har velat lansera någonting och säga att,
jomen vi skall göra en insats kring någonting på den och den kunden, och det här får vi
nog ta en del av kostnaden för själva. Då skall ju det genast in i ett större Business Case.

Björn Kleist: Men har ni hållit kostnaderna då?

Björn Lilja: Ja.

Björn Kleist: Jag har också en teori om det här med nya projekt och ny teknik. Om man
ser första uppskattningen kostnadsmässigt och sedan slututfallet, då är slututfallet pi
gånger första kostnaden.

Björn Lilja: Ja, just det, det känner man igen, 3,14.

Thomas Glück: Jo, men du införde den tidigt när vi började samarbeta och den höll
ganska bra. Det var våra egna bedömningar eller nationalbegåvning och sedan multiplice-
rade du med pi och då kom ni alltså rätt.

Björn Kleist: Just det.

Thomas Glück: Du hade valt det av någon anledning. Bertil, när du var företagare, de
kostnader som överskred det ni hade kommit överens om, det fick ni själva ta i företaget?

Bertil Deurell: Nej, inte jag, utan det gjordes ju upp ändå. Men sedan kan man säga att
ett annat väldigt tydligt sätt att mäta framgång, utifrån oss då i det här företaget, det var
vid de fusionstillfällena vi hade. Vi hade en fusion med Länssparbanken efter några år125

och då var valsituationen, skall vi få Länssparbanken eller skall vår verksamhet lämna oss
och gå till SPADAB. Vi lyckades vinna den affären och sedan likadant när vi blev Första
Sparbanken och fusionerade med Göteborg. Göteborgarna ville ju för allt stanna kvar i
SPADAB-världen och Stockholmarna ville vara kvar hos oss, men det blev ju till slut i
alla fall vi som fick den affären. Så det var ju också ett sätt att mäta framgång.

Thomas Glück: Kenth, vad säger du?

Kenth Jendhammar: Ja, det var alltid fokus på planmässigheten i utvecklingsarbetet och
det blev man ju hela tiden uppföljd på. Över tiden så ökade sedan förväntningarna om att
vi skulle höja produktiviteten i utvecklingsarbetet, så vi försökte på olika sätt att mäta den
med antalet kodrader per programmerad timme och sådana saker.

125 Fusionen mellan Stockholms Sparbank och Länssparbanken 1978.
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Thomas Glück: Hur gick det?

Kenth Jendhammar: Ja, vi lyckades visa att vi ökade produktiviteten men om det då i
någon sorts sann mening speglar den verkliga utvecklingsproduktiviteten, det kan säkert
diskuteras. Men att bara ha fokus på det var ju värdefullt. Sedan när det gällde användar-
nas nytta så fanns det ju i alla större projektkalkyler. Det var ju så ont om utvecklingsre-
surser så det måste vara rätt ordentliga kalkyler med rätt ordentliga överskott för att man
skulle få igen dem, men det följdes alltid upp. I de projekten som vände sig direkt ut mot
kunderna så fanns det också mål om hur många användare som skulle komma in över
tiden och det var vi väldigt noga med att följa.

Thomas Glück: Hans Olof, någon ytterligare kommentar utöver det som är sagt?

Hans Olof Andersson: Nej, jag vill egentligen bara instämma att min upplevelse nog är
att det är en nöjd uppdragsgivare som har varit bekräftelsen. Något annat mätsystem har
jag egentligen aldrig riktigt upplevt under min karriär.

Thomas Glück: Sven, du satt hårdare till i ditt företag?

Sven Palm: Ja, det är klart, den stora jämförelsen man hade var alltid mot budget och det
är väl egentligen lite tveeggat, för har man själv gjort budgeten så har man kanske lite
större möjlighet att klara det också. I och för sig så var det ju inte bara att jag gjorde den
utan det var en del bankrepresentanter som hade andra synpunkter på det också, men det
brukade ju gå bra. Det intressanta var mer på själva produktionsresultatet. Björn var inne
på det här med tillgängligheten i systemet och så vidare, som vi satt till minst 98 procent
och det skulle hållas. Men, det första målet som vi satte upp, det gällde leveranser av
dagens material. Vi satte upp ett mål att varje dag skall vi ut med allt material som skulle
gått ut den dagen. Missade vi, om så bara med ett enda kuvert, så är den dagen förbru-
kad. 97 procent av alla dagar skulle vi ha klarat av allting. Det var ett enkelt sätt att mäta,
men det var väldigt stimulerande för personalen på driftsavdelningen, för de visste hela
tiden att de mättes, och de jobbade stenhårt för att de skulle klara det här målet. Så det
var nog ett av de bättre målen vi förde in.

Thomas Glück: Tack. PG.

PG Svensson: Nej, jag har ungefär samma erfarenheter som alla andra men, det som jag
tycker är problematiskt och som vi aldrig lyckats lära oss ordentligt, det är att mäta
effekterna av det man gör. Det är lätt att göra förkalkyler och spara resurser och allt möj-
ligt sådant, men tar man verkligen hem effekterna eller är det här någonting som kommer
på allt annat. Det här projektet skall resultera i 0,75 färre årsarbetare på kontoren. Sum-
merar man alla projekt så har man ingen personal kvar.

Thomas Glück: Men du har kontoren kvar utan personal.

PG Svensson: Ja.

Gunnar Enroth: Ja, då blir man ju Internetbank, om man inte har några kontor kvar.
När det gäller det här integrerade bankprojektet som jag pratade om så hade vi gjort oer-
hört noggranna kalkyler på allting under Kjell Hultman. Vad allting kostade, vad behand-
lingskostnader var, hur mycket tid, hur det mättes på kontoren och vad man lade ned. I
och med att vi hade samlat på oss all den här statistiken i systemet, i de dagliga rörelserna,
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så hade vi ett väldigt bra mätmedel för att efteråt se hur mycket vi uppfyllde utav det som
vi trodde, etcetera. Dessutom skickade vi från organisationsavdelningen ut personal på
kontoren för att gå igenom och se till att man hade gjort sig av med alla gamla hand-
böcker, att man hade gjort sig av med alla gamla saker som låg och skrotade, att man
rensade i arkivet. Vi gjorde faktiskt en ganska ordentlig uppföljning av att effekten som
var tänkt verkligen hade genomförts. På leverantörssidan var framgången naturligtvis lika
med försäljningssiffror. Den där datorn jag berättade om blev vår största datorsuccé,
trots att jag fick slåss med teknikerna för att få in min en megabyte minne och alla de
andra fina grejerna som kunde göra den här användbar, både som arbetsplatsdator och
som en koncentrator.

Thomas Glück: Tack. Thomas.

Thomas Boström: Ja, det mesta har nämnts med Compass och tillgänglighetsmål och
budget naturligtvis, men det man inte får glömma bort det är att när det gick väldigt bra,
då kom ju cheferna och berömde oss. Det var trevligt.

Thomas Glück: Hur ofta hände det?

Thomas Boström: Ja, hur ofta minns jag inte, men det hände i alla fall, de var ju intres-
serade.

Thomas Glück: Skall vi för ordningens skull bara säga att ordet Compass beskriver ett
företag och en modell och en av de som hittade på det hette Thomas Blitz och kom från
IBM. Var det inte så?

Björn Lilja: Ja, jag kan ju nämna att Thomas Blitz, han var dessutom med i den här
utvecklingen på RETCOP. I den här källaren på Handelsbanken.

Thomas Glück: Är det någon som vill ställa någon ytterligare fråga, som vi borde ta
med för att göra bandinspelningen så intressant som möjligt? Annars tänkte jag låta var
och en få en minut nu. Om vi börjar med dig Thomas. Ta det från det hållet som är den
tuffaste utmaningen. Alltså, om ni tänker på att det här arbetet kommer att berika två
grupper av människor, dels ett antal forskare som skall fördjupa sig i det gjorda och peri-
oderna från 50-tal fram till 1985. Det andra är att våra barnbarn och kanske andra delar
utav allmänheten som kommer en generation efteråt skall få en känsla för att under den
här perioden så utvecklades det svenska banksystemet till det ledande i världen. Det var
utmaningen, vad är värt att ha i minnet när man tittar tillbaka. Du får börja. Varsågod.

Thomas Boström: Ja, det var en häftig fråga men det var det som jag nämnde tidigare,
att införa SNA126. Alla vet väl inte vad SNA är, det har väl försvunnit nu. Det var IBM:s
nätverkarkitektur som kom i början på 70-talet och det var en utmaning. Jag tror faktiskt
lilla Sundsvallsbanken var en av de första i Sverige som gjorde det. Det fanns inte många
att fråga. Men återigen dök ju de här namnen upp, Björns, Ragge Cederlund, med flera.

Thomas Glück: Sune Johansson.

Thomas Boström: Ja, han kanske det var, men inte uppe i Sundsvall. Det var den
största utmaningen, tyckte jag, och det var ju väldigt skojigt att slänga sig på så mycket

126 Systems Network Architecture, IBM:s standard för nätverkskommunikation skapad 1974.
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tekniker på en gång. Vad hade vi för någonting, det fanns inga kurser utan det var ju
manualer att plöja i. Men det funkade.

Thomas Glück: Tack. Gunnar.

Gunnar Enroth: Ja, det var en helg på SPADAB i början på 70-talet när vi personnum-
merkompletterade tio miljoner konton, baserat på födelseår, datum och namn och gatu-
adresser. Det är klart, det inträffade ju ett fåtal misstag men det var fantastiskt lite, det
måste jag säga. Det var alltså manuellt hanterbart. Men, att det fanns folk som hette
samma sak, som var födda samma år, som inte var släkt, men av en slump hade råkat bo
på samma adress i Vetlanda, med tre års mellanrum, att båda två fick samma person-
nummer var tyvärr inte riktigt rätt. Den helgen var mycket spännande.

Thomas Glück: Därför att det var en stor utmaning att lyckas?

Gunnar Enroth: Det måste lyckas, det var ju grunden för hela kundregistret. Vi kunde
inte stå varenda helg och komplettera för hand, det var ju tio miljoner konton. Det var
väldigt, väldigt få fel som vi fixade manuellt.

Thomas Glück: Det kan vi väl säga nu efteråt. Jan Freese127 har hunnit gå bort men han
hade väldigt många olika roller för att få belysning på Sverige som nationen med fram-
åtanda och han återkom ofta till detta att omvärlden beundrade oss för att ha lyckats hitta
en sådan genialisk lösning, som att knyta ihop kundengagemang med personer.

Gunnar Enroth: Ja, det var ju tack vare att vi råkade få personnumret. Men det var lite
trickigt att sätta dit det på varenda konto.

Thomas Glück: Utmaningen låg i att våga göra en sådan här konvertering.

Gunnar Enroth: Att våga göra det, en helg. Det var vissa risker naturligtvis, typ det jag
nämnde, men vi fixade det.

Thomas Glück: Tack skall du ha. PG.

PG Svensson: Jag tror att min största utmaning nog tyvärr var att få till vår centrala
applikationskärna, alltså enkelt uttryckt det gemensamma kundregistret. Inte därför att
det skulle vara datamässigt svårt eller tekniskt komplicerat, utan därför att det gällde att
övertyga alla dessa systemägare ute i verksamheten om att de faktiskt hade nytta av det.
Att det var en förutsättning för att de skulle kunna bedriva bank.

Thomas Glück: Det hade man inte, när ni gjorde jobbet, då var det fortfarande inte
riktigt …

PG Svensson: Då var det distribuerat i olika system och var och en satt och höll på sitt,
för det var ju det billigaste.

Thomas Glück: Hur lyckades ni med det, minns du något om det? Vad var det som
krävdes för att man skulle komma över tröskeln?

127 Jan Freese, 1933–2007, bl.a. Generaldirektör för Datainsepektionen 1977–86, vice VD och chef för
samhällspolitiska avdelningen inom Sveriges Industriförbund 1986–92, generaldirektör för Telestyrelsen
1992–94 och för Post- och telestyrelsen 1994–97.
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PG Svensson: Nu får man väl vara försiktig med orden men, ja vi ”lurade” dem. Vi satte
ihop ett gäng av tunga verksamhetspersoner och lät dem definiera vad som måste vara
gemensamt i bankverksamhet. Utifrån det så fick de definiera någonting som kallas verk-
samhetsobjekt128. Sedan följde systemlösningarna på det. Men de behövde aldrig så att
säga se systemlösningarna, utan de såg bara de här objekten, som de själva definierat.

Thomas Glück: Okey. Sven.

Sven Palm: Ja, min tuffaste utmaning, det har egentligen inte med datorverksamheten att
göra men det kommer ju in i bankdataverksamheten i alla fall. När jag tillträdde den
1 oktober -71 så hade Bankdata funnits i ett drygt år. Man hade en vd före mig och de
hade inte lyckats komma igång med någonting. Personalen var rekryterad från de olika
provinsbankerna och satt i Örebro och hade ingenting att göra. Detta var som sagt 1971,
det vill säga under de röda åren. Så vad gjorde man, jo man satt och diskuterade politik.
Detta blev en stämning, för företaget mot personalen, som var stenhård. Detta hade
ingen berättat för mig när de hade anställningsintervjuer eller rekryterade mig, så det var
en chock för mig när jag kom dit och upptäckte detta. Men vi lyckades lösa det, framför
allt genom att vi satte dem i arbete och till slut så gick det, men det tog tid, och det var
svårt.

Thomas Glück: Har du någon hemlighet du vill avslöja?

Sven Palm: Nej, inte hemlighet.

Thomas Glück: Eller vad du tillgrep?

Sven Palm: Nej, det var just detta, att få de att börja arbeta.

Thomas Glück: Men det var ju roligare att diskutera politik men du lyckades ändå göra
arbetsuppgifterna intressanta?

Sven Palm: Ja, ja visst. Nej men de fick konkreta arbetsuppgifter och då hade de inte tid
med det andra. Det är klart att det tog lång tid för de släppte ju inte de här tankegångarna
och kontroversen och konflikterna mellan företaget och personalen, de fortsatte ett antal
år men till slut så lyckades vi i alla fall komma på rätt väg.

Thomas Glück: Tack. Hans Olof.

Hans Olof Andersson: Ja, jag tror att på den här punkten känner jag det som jag väldigt
många gånger mött, att det här går inte att göra, jag klarar inte av det. Kanske beroende
på att jag har legat långt fram, så det är nog den utmaning som jag mest känner för, att
övertyga medarbetare. Jo visst, det här kan vi göra, men vi har inte gjort det förr och just

128 PG Svensson har efter seminariet kompletterat med att ett verksamhetsobjekt (VO) kan beskrivas som
en gruppering av ett antal IT-komponenter som stödjer en väl avgränsad del av bankens/koncernens verk-
samhet. Dessa IT-komponenter kan vara implementerade på olika tekniska plattformar/IT-system. Syftet
med verksamhetsobjekt:

 hålla ihop verksamhetsregler över systemgränser

 effektivisera styrning av IT-stödet genom att utse ”ägare” av VO i verksamheten

 underlätta återanvändning genom inkapsling av affärsregler

 underlätta utbyte/förändring av IT-stödet betingat av förändringar i omvärlden/affärsregler
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därför så finns det desto större anledning att göra det. Det är nog den utmaningen och
den har jag mött ganska många gånger under min karriär.

Thomas Glück: Du har mött den både hos medarbetare, men väl också hos lednings-
folk?

Hans Olof Andersson: Ja, också hos ledningsfolk.

Thomas Glück: I samarbetsprojekt som du nämnt innan?

Hans Olof Andersson: Ja.

Thomas Glück: Vill du säga något mer om hur du har lyckats att göra det. Har du haft
en pedagogisk talang, eller?

Hans Olof Andersson: Jag tror att jag har haft, framför allt som person, inställningen
att vi liksom inte vet om vi kan förrän vi har försökt och försökt har vi gjort ganska
många gånger och det är ganska få gånger som vi har misslyckats.

Thomas Glück: Tack skall du ha. Kenth, vad säger du?

Kenth Jendhammar: Ja, jag tror att den tuffaste utmaningen jag har mött var i vårt
andra bankterminalprojekt. Vi hade då köpt ett koncept ifrån Ericsson som innehöll en
väldigt kraftfull lokaldator på bankkontoren och flera andra hårdvarukomponenter. De
skulle göra det möjligt för oss att utveckla bankkontorstjänster i alla möjliga riktningar.
Rätt snart visade det sig att Ericsson inte kunde leverera den softvara som skulle finnas i
den här lokaldatorn och då blev jag inkastad för att försöka bringa ordning i projektet.
Först försökte vi stötta leverantören och kastade in konsulter för att kunna fullfölja det.
Sedan var det mitt jobb att ställa samman det beslutsunderlag som gjorde att vi skulle
backa ur affären med Ericsson och då kom nästa fas in, att hitta en annan leverantör att
fullfölja projektet med. IBM kom då in med sin 4700. Då kom tredje utmaningen, att
sätta de här arga konkurrenterna tillsammans, att specificera en arbetsfördelning och ett
väldigt strikt gränssnitt mellan de här båda världarna. Vi lyckades göra det. Efter att det
var gjort så var det projektet ett utav de mest planmässiga som jag har varit med om. Den
enda förseningen vi hade var när du och jag kom för sent till invigningsfesten.

Thomas Glück: Det var problemet, du blev aldrig inkastad, utan du blev ju lockad med
morötter. Men, det är alltså två utmaningar, det ena är att komma underfund om att
något som man hade bedömt borde kunna fungera istället visade sig inte komma att fun-
gera. Det andra är att hitta snittet mellan två olika världar.

Kenth Jendhammar: Det var ju rätt grannlaga att tala om för Ericsson, som var så nära
allierat med banken, att vi tror inte på er längre.

Thomas Glück: Nej. Men det här är ju ur forskningssynpunkt gissningsvis ganska
spännande, det är så konkreta punkter du pekar på. Man gjorde en bedömning och den
höll inte. Man tvingas backa på den och sedan skall man göra en bedömning med egent-
ligen högre komplexitet för leverantören, som inte själva hade anledning att hitta ett
gränssnitt. Att de behövde hitta det för att en kund behövde hjälp med detta, vad säger
du?
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Björn Kleist: Ja, min största utmaning är nog en driftsituation som jag råkade ut för en
gång i tiden. Man ringer mig klockan tolv på natten och säger att vi har varit tvungna att
köra om online-bokningarna för föregående dag. Det gör man via datainsamlingsmaski-
nerna i kommunikationsnätet, där det finns en kopia av allting. Nu visar det sig att även
den kopian var kvaddad. Det gick inte att köra om. Då hade man uppgiften att ringa till
först Thomas och sedan bankchefen och tala om att alla transaktioner igår är borta och
sedan försöka lösa den situationen. Nu fanns det som tur var en möjlighet kvar, och det
var att man har en logg på varje kontor. Det vi fick göra på morgonen var att ringa upp
eller ta kontakt med alla kontor och säga, nu måste ni jobba över ikväll. Ni skall först
boka alla transaktioner från föregående dag, en gång till alltså. Det lyckades, men det var
svettigt.

Thomas Glück: Jag vill gärna komplettera. Jag tror att det är första gången någon av oss
avslöjar detta. Vi hade ju kommit överens om att aldrig säga någonting, men nu har du
sagt det. En komplicerande omständighet var att detta var dagen innan ett kvartals-
bokslut skulle vara klart. För vi ställde oss frågan, kan vi slippa, kan vi hoppa över den
här dagen, vi skiter i den och tar den i ett senare skede när vi får tid, men det fick vi inte.
Det var bufferttekniskt otänkbart. Men, en intressant lärdom tror jag är att för första
gången fick kompetent folk på datasidan ge sig. Jag kände att vi klarar inte det här själva
utan vi var tvungna att gå tillbaka till en period och ett sätt att arbeta som gällde före
databehandlingens inträde i det svenska näringslivet. Det är en rätt intressant reflektion.
Det fanns alltså ingen datateknisk lösning, som vi kände till. Vi var alltså tvungna att böja
oss för detta. Intressant.

Björn Lilja: Jag tror nog att den tuffaste utmaningen låg i utvecklingen av utlandssyste-
met som ingen visste någonting om och som stod i handskrift i stort sett på ett papper.
Jag var ju ganska färsk, hade möjligen ett, två års erfarenhet. Jag hade lärt mig lite
assembler, som ni har hört några gånger. Jag fick ta hand om det här i sin fulla vidd.
Kreditbanken var liksom en bank som var på gång. Utlandssidan var inte så stor, men
ändock, att bygga ett utlandssystem, om man nu idag vet vad det är för någonting. Så nog
kände man att det här var en tuff utmaning. Men vi fick ihop ett bra litet gäng med rela-
tivt färska människor som producerade hela det här. Med både styrprogram och applika-
tioner och alla tillämpningar, batchrutiner och vad det nu kan vara. Det har jag ju lärt mig
oerhört mycket om idag. Även när man idag kommer och det är någon som pratar om
system, så vet jag hur det var och att det går att göra mycket snabbare.

Thomas Glück: Tack. Bertil.

Bertil Deurell: Ja, antingen skall man ta något i början eller i slutet. Rent generellt kan
man säga att det man gjorde i slutet var mycket mer komplext och komplicerat. Ändå
tycker jag nog att det var den första uppgiften jag fick när jag kom till Siffer-Service, att
på ett halvår bygga ett banksystem och produktionssätta det på nyårsdagen. Vi var då,
som sagt, två, tre stycken som under ett halvår programmerade. Jag hade två killar från
Handelsbanken som fortfarande var anställda där och som på kvällstid jobbade och
hjälpte mig att programmera det.

Sverker Arvidson: Visste Handelsbanken det?

Bertil Deurell: Nja, men de blev ju sedan anställda. Om man ser i dagens mått mätt vad
det handlar om att bygga ett inlåningssystem så var det ju rätt remarkabelt.
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Thomas Glück: Tack. Sverker.

Sverker Arvidson: Ja, det finns många utmaningar att välja bland. En har jag ju nämnt,
det här att stå och inte veta, finns det någonting att kunna sätta i kassorna, finns det
någonting centralt, finns det något datanätverk och kommer vi att lyckas med det? Det
var ju väldigt spännande men sedan fick jag associationen när du nämnde om andra gene-
rationen och Ericsson. Hur vi, en grupp på tio personer, under lång tid utvärderade alla
leverantörer, och till slut valde Nixdorf129, ungefär i samma ögonblick som du slängde ut
Nixdorf. Ericsson accepterade inte det utan gick till Tom Hedelius, som var vd då, och
sade att Handelsbanken sviker svensk industri, så det var en väldigt svår situation. Svårt
för honom och svårt för oss. Han frågade, kan vi hitta på något annat åt dem. Vi erbjöd
att sätta in den nya växeln som de inte fick in någonstans för Telia ville använda en kana-
densisk växel. Det som till slut hände var att Tom Hedelius sade, okey, vi litar på våra
medarbetare. Men det var några obehagliga veckor.

Thomas Glück: Men då fick du chansen att pröva halten av din professionalism och
politiska överväganden och du fick folk med dig.

Sverker Arvidson: Ja.

Bertil Deurell: Apropå det här med Ericssons terminalsystem och situationen i samband
med att vi blev Första Sparbanken och skulle närma oss IBM. Vi skulle också byta termi-
nalsystem till EIS130, från Philips, eftersom övriga Sparbanksvärlden hade det. Då sitter vi
på tekniksidan med facit på hand och vet om alla de problem som i första hand SEB
hade som också var kopior av samma problem fanns på SPADAB, men lik förbannat av
politiska skäl skulle vi tvinga oss in och göra ett avtal med EIS. Det kan man ju säga att
fördelen var att vi kunde göra ett avtal som var ganska elakt, med rätt stora skadestånd i.
Naturligtvis så gick ju det där också i drickat. Vi valde då att gå tillbaka till Philips, vi
hakade inte på den här 4700-vägen. Men det är ju en märklig situation att gå in i ett pro-
jekt där vi vet att det här kommer inte att gå att genomföra.

Thomas Glück: Hör ni, klockan går. Jag skulle vilja säga att vi slutar här när det är som
bäst och då vill jag först säga att vi har lyckats med tre saker.

Nummer ett, ni har gett det här projektet ordentligt med historiskt material. Material
som hjälper till att förklara och belysa vad som hände och hur ni på den tiden gjorde för
att lägga grunden till en mycket stark och effektiv industri, finansindustrin i Sverige, som
den nuvarande finansvärlden har byggt vidare på.

Nummer två så har ni faktiskt, var och en, levererat en forskningsbarhet i de utma-
ningar som ni har levererat. Det borde finnas forskare som säger att det där vill jag för-
djupa mig i och som kan använda det till att vända och vrida på det. Jag är ganska säker
på att åtminstone några av er kommer att kunna få känna det.

För det tredje så har vi faktiskt slutat i tid. Tack skall ni ha!

129 Nixdorf Computer AG, tyskt företag och datortillverkare grundat av Heinz Nixdorf 1952. Från 1990 en
del av Siemens-Nixdorf Informationssysteme AG.
130 Ericsson Information Systems.


