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Abstract

The witness seminar ”Fastighetsdatasystemet” [the Land
Data Bank System] was held at Tekniska museet [The Na-
tional Museum of Science and Technology] in Stockholm on
30 September 2008 and led by Sture Hallström. The seminar
dealt with the establishment of the Land Data Bank System
and the rationalization in the handling of data on real prop-
erties and land. The main focus was directed towards the
computerization of the real property register [fastighetsregis-
tret] and the land register [inskrivningsregistret] and the dif-
ferent challenges this computerization of the manual regis-
ters faced. The organisation to carry this out was the Central
Board for Real Estate Data, which started its work in 1968.
A number of important inquiries supported the development
of the Land Data Bank System, mainly two Governmental
reports: the Real Estate Registration by the Swedish Register
Committee in 1966 and EDP and Land Registration by the
Land Register Committee in 1969. In finding the final design
of the system, there were some political and emotional dis-
agreements. The reformation of the property unit designa-
tions posed a particular concern. Another issue was the fact
that the system came to be a personal register and questions
of integrity arose. The technical matters caused some prob-
lems as new technologies like database management systems
and the use of terminals and data communication were in-
troduced. However, the core of the system has been stable
and adaptable to changes over time. A legally binding start
of the system could take place in Uppsala county in 1976,
followed by Gävleborg and Stockholm county. The com-
plete changeover took longer than anticipated, about 20
years, but was agreed to be well worth it. Suggestions to why
the process could run so smoothly are that the Central
Board for Real Estate data was a small, manageable and in-
dependent organisation, as well as having strong and open
minded leaders. The coordinate system and its applications
have expanded rapidly, for example in the use of the Global
Positioning System, GPS. The Swedish Land Data Bank Sys-
tem has attracted great interest from all over the world and
staff from the Central Board for Real Estate Data has as-
sisted other countries in improving their systems for real
property and land registration.
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Förord

Vittnesseminariet ”Fastighetsdatasystemet” ägde rum vid Tekniska museet i Stockholm
den 30 september 2008, och arrangerades inom ramen för projektet ”Från matematikma-
skin 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 och transkriberades därefter. Ebba Larsson har i samråd med seminariedeltagarna
redigerat transkriptet. De redaktionella ingreppen är varsamma och har skett i syfte att
öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Dessutom har enstaka meningar
och bisatser lagts till för att göra resonemang och tankegångar fullständiga. Originalin-
spelningen finns tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm. Projektet ”Från matema-
tikmaskin till IT” är finansierat med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond samt Stiftel-
sen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Till arrangemanget och redigeringen av
detta seminarium har även Lanmäteriet bidragit.

Deltagare: Börje Alpsten, Ulf Bjälkefors, Sture Hallström (ordf.), Per-Anders Karlgren,
Bo Lindén, Tommy Ljunggren, Rune Olsson, Bengt Rystedt, Olle Wastesson.

Övriga närvarande vid seminariet: Olli Aronsson, Göran Ernmark, Håkan Jönsson,
Ebba Larsson, Bo Näsström, Gert Persson, Per Olof Persson, Stig Rudhe.
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Fastighetsdatasystemet

Sture Hallström:1 Det här känns lite grand som ett hedersuppdrag att leda det här semi-
nariet, utöver att det är väldigt skojigt att träffa gamla kollegor och vänner. Jag kan säga
väldigt kort om min bakgrund, att efter en grundutbildning på IBM jobbade jag inom
staten ett antal år. Gert Persson2 var min chef inom DAFA,3 sedan tror jag att Gert och
Börje Alpsten snackade ihop sig om att jag kanske skulle gå till CFD4 så då blev det för-
stås på det sättet. Jag var där några år mellan 1971 och 1974 som chef för den tekniska
enheten,5 en väldigt skojig och spännande period. Sedan har jag varit inom bankverksam-
het och IT på lite olika ställen. Inom Sparbanken, inom en stor spansk bank, i Handels-
banken som IT-chef och som rådgivare åt SEB med lämplig karens emellan de två ban-
kerna. Det är genom att arbeta med bank och finans som jag har kommit in det här pro-
jektet. Detta då om mig.

Vi börjar första halvlek med att var och en utav er berättar vem ni är kort, professio-
nellt, och det här projektet sett ur ert perspektiv, det vill säga på vilket sätt ni har bidragit.
Då mest en beskrivning, det behöver inte vara så mycket analys eller fördjupning. Det ska
vi ta sedan i andra halvlek och gå igenom ett antal teman när det gäller beslutsfattande,
beslutsvånda, genomförande och allt vad det kan vara för någonting. Vi har också några
åhörare, ni kommer att få tillfälle att ställa frågor och kommentarer mot slutet utav semi-
nariet. Någon utav er har varit med djupt i det här projektet och några har ett väldigt
brett perspektiv från statsförvaltningen, bland annat då Göran6 och Olli7 och även Gert.
Sådär tror jag kan räcka som inledning utöver att jag förutsätter att var och en har stängt
av sin mobiltelefon. Det hade alla gjort, ja, vad bra. Ska vi be dig börja, Börje Alpsten?
När du och jag pratades vid på telefon kom vi överens om att du nog egentligen är en
utvecklingsmänniska.

1 Sture Hallström, f. 1942. 1971–74 datachef CFD (Centralnämnden för Fastighetsdata), 1974–82 utveck-
lingschef och produktionschef Spadab, 1983–85 rådgivare till bankledningen i IT- och processfrågor Banco
de Bilbao Madrid, 1985–96 IT-chef Handelsbanken, 1997–2006 t.f. IT-chef och därefter rådgivare SEB.
2 Gert Persson, se fotnot 121.
3 DAFA, Datamaskincentralen för administrativ databehandling. Statlig servicebyrå som avknoppades från
Statskontoret och SCB 1970. DAFA ombildades till aktiebolag 1986 från att tidigare ha bedrivit sin verk-
samhet i myndighetsform. Filialen som låg i Gävle sedan 1973 inlemmades i Centralnämnden för fastig-
hetsdata, CFD, 1986. Från 1989 var DAFA en del av SKD-gruppen som 1993 i allt väsentligt såldes till det
brittisk-franska datakonsultföretaget SEMA Group.
4 CFD, Centralnämnden för fastighetsdata. Nämnd med ställning motsvarande en statlig kommitté. Orga-
nisationen inrättades den 28 juni 1968 och dess säte blev vid Stureplan i Stockholm. ”Nämnden har till
uppgift att genomföra fastighetsdatareformen i den mån detta inte ankommer på annan myndighet.” Re-
formen innebar att införa ett ADB-system med data om landets samtliga fastigheter. 1973 flyttade CFD till
Gävle och 1996 uppgick nämnden i Lantmäteriverket.
5 CFD:s tekniska enhet bestod av tre funktioner; en systemfunktion som svarade för systemutveckling, en
överföringsfunktion som svarade för överföring av de manuella registren till digitalt format och en produk-
tionsfunktion som svarade för driften av de olika systemen. Produktionsfunktionen hade också kontakt
med DAFA. E-post Ulf Bjälkefors 17/11 2008.
6 Göran Ernmark, se fotnot 129.
7 Olli Aronsson, se fotnot 100.
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Börje Alpsten:8 Ja, jag är alltså inte naturvetare, jag är jurist och det är ju en nackdel i de
här sammanhangen. Men bakgrunden ska jag väl kanske ge lite av ändå. Jag började som
ung jurist i Inrikesdepartementet -61, åren har gått. Där kom jag in på den så kallade
Statssekreteraravdelningen direkt och fick vid sidan av mitt normala arbete två uppdrag
som sekreterare. Det ena gällde frågan om polisväsendets förstatligande och den andra
gällde kriminaltekniska anstalten. De här utredningarna tog ett par år. Jag blev den förste
kanslibyråchefen i Rikspolisstyrelsen och jag var där i två år. Sedan fick jag ett erbjudande
att gå till Justitiedepartementet som departementsråd och chef för någonting som hette
Planerings- och budgetsekreteriatet. Jag sade ja till det under förutsättning att jag fick
syssla med ett antal utvecklingsfrågor. Vi gjorde någonting som hette Samarbetsorganet
för Rättsväsendets Informationssystem, förkortat SARI.9 Det sattes upp 1966 på hösten
och sedan levde vidare till, jag tror, -98. Jag blev dess sekreterare.

Varför kom jag in på det här? Ja, det berodde helt enkelt på att trots att jag är jurist var
jag väldigt intresserad av tekniska lösningar som rörde ekonomiredovisningen.10 Av en
ren tillfällighet råkade jag träffa på en gammal skolkamrat som var matematiker och som
var knuten till Matematikmaskinnämnden.11 Han sade: ”Ni inte ska köpa några bokfö-
ringsmaskiner utan ni ska göra såhär”. Han släpade iväg mig till Tegelvägen, de militära
förvaltningarna på Östermalm, och visade där ett stort rum i källaren med en massa skåp
och mängder av olikfärgade trådar och dessutom en elektrisk IBM skrivmaskin med kula,
som jag ännu inte sett. Detta måste ha varit -63, -64. Skälet till att jag sade ja till en sådan
lösning var att inköp utav bokföringsmaskiner för placering ute på länsstyrelserna var en
stor affär. Så kunde man lösa det på annat sätt så var det naturligtvis bra. Vid de kontak-
ter jag hade med Statskontoret12 så var de beredda att ställa upp och utveckla ett första
system. Riksrevisionsverket sade njet till att börja med, men vi fick igenom det sedan.
Dessutom hade vi resonemang om hur man skulle bygga upp datorisering av bland annat
registerverksamheten inom Rikspolisstyrelsen. Mot den bakgrunden ska man se att jag
som jurist började intressera mig för administrativa frågor och ADB.13 De var mycket
intressanta inom rättsväsendet eftersom det finns så stora samband mellan polisväsendet,
åklagarna och kriminalvården. Men inte bara där, du har även samband mellan Reger-
ingskansliet, Riksdagsförvaltningen och myndigheterna.

8 Börje Alpsten, f. 1927, jur.kand. 1960 vid Stockholms universitet. Kanslisekreterare Inrikesdepartementet
1961–64, byråchef Rikspolisstyrelsen 1964–66, departementsråd i Justitiedepartementet 1966–92, men ar-
betade vidare som arvodesanställd fram till 1998. Alpsten var engagerad i CFD från starten fram till 1986.
Vidare har Alpsten deltagit i ett antal utredningar om polisväsendets förstatligande och trygghet mot brott,
samt suttit som sekreterare i Samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem (SARI). Efter pen-
sionen har Alpsten varit engagerad i HSB och BRÅ, samt haft förordnande som suppleant för Justitiede-
partementets granskningsenhetschef i Stiftelsen för rättsinformation fram till januari 2008.
9 Samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem (SARI) tillsattes 1966 för att ”bereda fråga om
omläggning av rutiner inom rättsväsendet för automatisk databehandling och därmed sammanhängande
frågor”.
10 Alpsten var även intresserad av rutiner inom andra områden där teknik kunde utveckla och förbättra
administrationen. E-post Börje Alpsten 9/11 2008.
11 Matematikmaskinnämnden (MMN) inrättades den 26 november 1948 med uppdraget att ”planlägga och
leda arbetet med matematikmaskinutrustning för svenska behov och därvid undersöka och pröva förelig-
gande möjligheter, dels till inköp från utlandet, dels ock till tillverkning inom landet av dylik utrustning”.
Konstruktionen av datorerna BARK och BESK skedde vid MMN. Myndigheten lades ned 1963, och dess
funktioner tog delvis över av Statskontoret. Hans De Geer, På väg till datasamhället: Datatekniken i politiken
1946–1963 (Stockholm, 1992), 24, 130.
12 Statskontoret, regeringens centrala rationaliseringsorgan, bildat 1690. 1961 fick Statskontoret det samlade
ansvaret för upphandlingen av datorer till alla statliga myndigheter vilket resulterade i att Statskontoret i
slutet av 1960-talet var den enskilt största kunden på den europeiska datormarknaden.
13 ADB, förkortning för automatisk databehandling.
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Det är lite kort om bakgrunden. Jag gick i pension -92 men fortsatte tills jag blev 70 i
en stiftelse för rättsinformation där jag var suppleant för Granskningsenhetens chef i Ju-
stitiedepartementet. I januari fick jag beslut om att jag inte längre behövde tänka på det.

Sture Hallström: Okej, tack. Sedan din bild utav det här projektet och hur du har bidra-
git i det? Vad jag inte sade förut, Börje, det gäller er andra också, det är tidsgränsen. För
att vad vi har nu i det här inledande varvet det är alltså ganska exakt tio minuter, möjligen
tio och en halv minut, men inte mer än så.

Börje Alpsten: Höll jag på för länge?

Sture Hallström: Nej, inte alls.

Börje Alpsten: Ska jag fortsätta med den allmänna frågan?

Sture Hallström: Varsågod, ja.

Börje Alpsten: Ja, jag nämnde kort att vi gjorde ett samarbetsorgan, och varför det? Ja,
dåvarande statssekreteraren hette Ove Rainer.14 Han var mycket intresserad av de här
frågorna, inte minst därför att han tyckte det var väldigt trevligt att vara ute och resa. Vi
åkte till USA och det gjorde vi tidigt, innan departementet startade samarbetsorganet
[Samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem (SARI)], och då såg vi en del
fina lösningar för polisen i västra delen av landet, Sacramento, Oakland. Där hade man
redan vid den tiden gjort ett system som kallades för PIN-system, Police Information
Network, som byggde på, om jag minns rätt, att man hade tillgång till en IBM-dator. Jag
tror det var en 1401:a15 som de hade byggt om, den fanns inte här hemma. Sedan hade de
på varenda polisstation runt landet möjligheter att gå in och se efter vilka så kallade war-
rants som fanns. Det vill säga, det var besked ifrån någon domstol att man var tvungen
att betala någon ersättning. Man gjorde också en del annat. Jag ska inte gå in på det. Ove
Rainer sade bara när han kom hem, ”det här gör vi”, utan att veta att förutsättningarna
kanske inte riktigt fanns. Men jag vill säga att DAFA ställde upp på alla möjliga konstiga
saker där vi föreslog att skaffa det här programmet. Det gjorde man och vi satte igång.
Det allmänna resonemanget var hur löser man samverkansfrågorna och vilka är det som
samverkar mycket. Vi konstaterade att samarbetsorganet för rättsväsendets informations-
system naturligtvis borde ha med generaldirektörerna för polisen, åklagarna, domstolarna,
kriminalvården, men även en rad andra myndigheter som var intresserade av rättslig in-
formation, till exempel SCB. Då började hela departementet arbeta med IT, även Stats-
rådsberedningens avdelningar. Vad gjorde man? Man ändrade sättet att skriva lagar och
skriva domar så att man inte behövde arbeta med koder utan klartext. Det var en utav de
riktigt stora frågorna.

När jag kom in i CFD, det gjorde jag redan från början, och hade kontakter med
Sune Andersson16 som också var med från början, så var det ganska klart att de fråge-

14 Ove Rainer, 1925–1987. Statssekreterare i Justitiedepartementet 1965–73, generaldirektör för Kungl.
Postverket 1973–82, justitieminister 1982–83, justitieråd 1983, samt vd för Svensk Bilprovning 1986–87.
15 Eg. IBM 1401, liten transistorerad dator som introducerades 1959. Det var inte ovanligt att den användes
som komplement till en stordator, då den hade hög inläsnings- och utskriftskapacitet. Paul E. Ceruzzi, A
History of Modern Computing (Cambridge, Mass., 1998), 73ff.
16 Sune Andersson, 1938–1999. Andersson var departementsråd i Civildepartementet t.o.m. 1972, överdi-
rektör/generaldirektör CFD 1973–95, president Swedesurvey AB i början på 1990-talet samt svensk dele-
gat i FIG, Fédération Internationale des Géomètres. Andersson var också ansvarig för civilingenjörsutbild-
ningen inom lantmäteriprogrammet samt adjungerad professor i fastighetsinformationsteknik, institutionen
för trafikteknik, Lunds tekniska högskola från 1996.
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ställningar som vi hade och tittade närmare på inte var aktuella i SARI-fallet. Det var
ganska klart att man skulle arbeta vid sidan av SARI. Men visst fanns det de som talade
om annat, jag ska inte gå in på detaljerna. Under de år som jag var med och arbetade med
CFD fram till -86, så var det många turer, det kan man lugnt säga. Men jag tyckte att det
fungerade mycket bra. Men jag är ju inte lantmätare så jag kunde inte ge mig in på detal-
jerna, utan bara se hur arbetet fortlöpte. Visserligen var det en massa svårigheter när man
skulle bygga upp systemen. Man hade en massa bekymmer i Uppland, men det var ingen-
ting som verkade störande på något sätt på utvecklingssidan. Sedan gick CFD över till
Bostadsdepartementet och därmed lämnade jag frågan. Jag följde CFD fram till -86 och
den tiden tyckte jag var mycket intressant. Jag kan säga att jag tyckte för egen del att ut-
vecklingen gick i en rad olika steg som jag hade svårt att hänga med på, men jag tyckte
inte att det var min sak. Jag skulle se till att man inte rörde till det genom att departemen-
ten lade sig i det. Men det är klart, visst var det diskussioner mellan Bostadsdepartemen-
tet och Justitiedepartementet i ett antal frågor som kanske inte gällde de här sakfrågorna
utan andra frågor. Men det ligger väl i sakens natur. Samlas det en massa människor som
ska jobba ihop så blir det alltid lite olika synpunkter. Vem som vinner vet man kanske
inte alltid. Jag stannar där så länge.

Sture Hallström: Okej, tackar. Ska vi be Rune fortsätta på något liknande sätt?

Rune Olsson:17 Jag är geograf, läste i Lund på 50-talet och kom då i kontakt med Tor-
sten Hägerstrand18 som blev min lärare. Det har präglat mig i många avseenden och min
verksamhet ända fram till detta anförande. Därefter kom jag till Länsstyrelsen i Mariestad
som en föregångare till det som nu är de regionalpolitiska enheterna och arbetade där
huvudsakligen med den kommunindelning som inleddes med kommunblocksbildningen
på 60-talet. Jag återkommer lite grand till det. Efter olika utredningar kom jag till Inrikes-
departementet 1965 och arbetade med regionalpolitik och var med och bildade en ex-
pertgrupp som hette ERU, Expertgruppen för Regional Utredningsverksamhet.19 1969
delades Inrikesdepartementet. Det bildades ett departement som hette Civildepartemen-
tet och det har sedan funnits i olika former. Det har hetat Bostadsdepartement och det
har hetat Miljö- och resursdepartementet, men det har i de här aktuella frågorna varit i
stort sett samma inriktning. Där fick jag tillfälle att arbeta med fysisk planering, det som
då kallades fysisk riksplanering med nationellt perspektiv på planeringen. Som Börje
nämnde blev det departementet så småningom huvudman i Regeringskansliet för CFD.

17 Rune Olsson, f. 1931, fil.lic. Lunds universitet 1959, teknisk hedersdr KTH 1985. Olsson var anställd
som departementsråd på Civil- och bostadsdepartementet 1968–79, föreståndare för Statens Råd för Bygg-
nadsforskning 1984–90, och sakkunnig på Bostadsdepartementet samt Miljö- och naturresursdepartemen-
tet sedan 1990. Olsson har vidare varit styrelseledamot i CFD 1970–79, ledamot i Nordiska ämbetsmanna-
kommittén för regionalpolitik 1973–77, huvudsekreterare i vattenkraftberedningen 1983, särkskild utredare
i utredningen om fastighetsdatasystemet 1991–92, som avlämnade betänkandet Fastighetsdatasystemets dator-
struktur (SOU 1992:34), samt ordförande i Kartografiska Sällskapet 1982–84.
18 Torsten Hägerstrand, 1916–2004. Hägerstrand var professor i kulturgeografi och ekonomisk geografi vid
Lunds universitet 1956–82 och ledamot bl.a. av de svenska vetenskaps-, vitterhets- och ingenjörsveten-
skapsakademierna. Hägerstrand blev känd för banbrytande forskning om innovationsspridning och lanse-
rade i början av 1970-talet tankemodellen tidsgeografi. Hägerstrand började tidigt använda sig av datorer
och koordinatsatta data och var med om att skapa grunden för det som kallas för geografiska informations-
system, GIS.
19 ERU, Expertgruppen för regional utredningsverksamhet. ”Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande
den 30 juni 1965 för att i anslutning till lokaliseringsberedningens verksamhet dels biträda vid uppläggning
av den regionala utredningsverksamheten, särskilt i vad avser uppgiftsfördelning samt metodologisk sam-
ordning och utveckling, dels biträda forskningsberedningen med att samla informationer om och föreslå
koordinering av forskningsverksamheten samt definiera forskningsbehov i lokaliseringsfrågor.” Gruppen
lade bland annat fram betänkandena Orter i regional samverkan 1974 och Att främja regional utveckling 1978.
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Jag blev departementets företrädare i CFD:s styrelse och var så under hela 70-talet från
1970–1979. 1979 kom jag till LMV20 och var chef för kartavdelningen och hade då natur-
ligtvis också samband med CFD i stor utsträckning. Sedan var jag tillbaka med ett kort
gästspel i Bostadsdepartementet som det hette då och arbetade med en stor kartreform,
kartpolitik 1985, som också hade kopplingar till CFD. Sedan blev jag chef för BFR, Sta-
tens Råd för Byggnadsforskning, under en sexårsperiod och även där fanns då kontakt-
ytor mot CFD. Sedan arbetade jag sista delen av min aktiva tid ifrån 1990 och fram till
1998 åter i Bostadsdepartementet eller efterföljare med andra namn på departementen
och arbetade då mycket med frågor som vi säkert kommer in på här idag, digital register-
karta, byggnadsregister, GPS-funktion21 och så vidare. Under alla de här åren från Civil-
departementet och framåt så hade jag hela tiden nära kontakt med Sune Andersson och
jag antar att ni alla, liksom jag, önskar att Sune hade kunnat vara med här idag för han
skulle säkert ha varit bästa vittnet även om han kanske inte i alla avseenden hade haft den
totala objektiva bilden, det vet jag inte. Men vi saknar honom mycket.

Det perspektiv som jag tänkte anlägga på mina inledande minuter, det gäller koordi-
natregistreringen. Utöver att man i projektet har datoriserat fastighetsregister och in-
skrivningsregister så kom ju ett koordinatregister att byggas upp. Jag antar att både Bengt
Rystedt22 och Olle Wastesson23 kommer in på de här frågorna och vi kan väl gemensamt
teckna en bild av det. Men jag tror att det har haft en oerhörd betydelse. Det var ingen
självklarhet egentligen att göra en koordinatregistrering när man lägger om fastighetsre-
gister och inskrivningsregister till datamiljöer. Men så kom det att bli och det kom att få
en oerhört stor betydelse både som en del i projektet men också för utvecklingen på kart-
sidan, av de digitala kartorna överhuvudtaget och jag ska återkomma till det. Men innan
jag gör det vill jag bara konstatera att beträffande själva fastighetsdatasystemet, alltså
överföringen av fastighetsregister och inskrivningsregister till digital form har jag hela
tiden varit övertygad om det riktiga och sunda i projektet, även när det var mycket ifråga-
satt och när det ansågs kosta alldeles för mycket. Jag är alldeles övertygad att de gamla
ursprungliga arbetsformerna inte skulle ha kunnat fungera i längden. De skulle ha brutit
samman av arbetsmiljöskäl och många andra skäl, omfattningen skulle ha blivit för stor
och datasystemet har, så vitt jag förstår, räddat de här systemen vidare i världen och givit
omfattande nytta i många olika sammanhang som man kanske inte tänkte på från början.
Sture har själv nämnt bankvärlden, de oerhörda fördelar detta har betytt för bankvärlden
tycker jag är alldeles uppenbara.

Men jag återgår då till koordinatregistreringen, det kommer säkert att bli ett tema se-
nare i eftermiddag när man talar om fastighetsdatasystemets och koordinatregistrerings
betydelse för samhällsplaneringen. Jag skulle inledningsvis vilja vända på det och tala lite
grand om samhällsplaneringens betydelse för fastighetsdatasystemet och för genomfö-
randet av fastighetsdatasystemet. Då måste jag få gå tillbaka lite grand till år 1955, eller
egentligen åren före 1955. År 1955 publicerade Torsten Hägerstrand som jag nämnde, i
någonting som heter Svensk geografisk årsbok (SGÅ) en uppsats som heter ”Statistiska
primäruppgifter, flygkartering och ’dataprocessingmaskiner’. Ett kombineringsprojekt”,
och jag tycker redan titeln måste få det att vattnas i munnen för dem som är ansvariga för
projektet ”Från matematikmaskin till IT”. De statistiska primäruppgifterna kom från
folk- och bostadsräkningen år 1950 och de hålkort som förelåg i det sammanhanget. Då-

20 Eg. Lantmäteriverket. Lantmäteriverksamheten i Sverige organiserades centralt under Generallantmäteri-
kontoret 1827 och ombildades till Kungl. Lantmäteristyrelsen 1864. Myndigheten uppgick tillsammans med
Rikets allmänna kartverk i Statens lantmäteriverk 1974 som har namnet Lantmäteriverket sedan 1996.
Myndigheten styrs med uppdrag från Miljödepartement och ansvarar för geografisk information, fastighets-
indelning, det geodetiska referenssystemet samt fastställer ortsnamn.
21 GPS, förkortning för Global Positioning System. System för satellitnavigering.
22 Bengt Rystedt, se fotnot 54.
23 Olle Wastesson, se fotnot 47.
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varande Rikets allmänna kartverk,24 hade flygkarteringen som grund för den ekonomiska
kartan. Dataprocessingmaskinerna har Torsten Hägerstrand själv skrivit om i den bok
som heter ”Egendomliga” data25 som gavs ut 1995 när CFD slutförde fastighetsdatasyste-
met och som vi säkert kommer att återkomma till flera gånger under den här dagen. Hä-
gerstrand beskriver där sin gamle vän och skolkamrat, Carl-Erik Fröberg,26 som byggde,
så vitt jag vet, datamaskinen SMIL27 i Lund. Han hade kommit hem från Amerika och
berättat om vad som var på gång på dataområdet, och Hägerstrand fick då idén att ut-
nyttja dessa material och koordinatsätta, alltså digitalt bestämma byggnadernas läge på
kartan, och det är alltså grunden för koordinatsystemet. SGÅ är naturligtvis svår att hitta
och få tag på. Jag har varit med om att ge ut uppsatsen på Byggforskningsrådet i en bok
som heter Om tidens vidd och tingens ordning.28 Bengt Rystedt har sett till att uppsatsen är
återgiven i Kartografiska Sällskapets tidskrift Kart- och bildteknik 2005:2.

Det som var intressant för min personliga del var att jag och en kollega till mig som
heter Bengt Thufvesson,29 var med och arbetade som amanuenser åt Torsten Häger-
strand i det här arbetet. En av oss sorterade in hålkorten och placerade dem på rätt bygg-
nader i Moheda, hans hemsocken, och den andra av oss läste in koordinaterna på den
ekonomiska kartan och placerade hålkorten på rätt byggnad. Och sedan gjorde han på
detta det första GIS-systemet30 överhuvudtaget, alltså år 1955. Det som var huvudspåret
för honom då det var att göra olika former av befolkningskarteringar men man kan, om
man läser hans uppsats noga, se visioner som pekar fram mot byggnadsregister och till
och med vägdatabanken.31 Den här uppsatsen väckte stor uppmärksamhet och den dis-
kuterades i någonting som heter Byggnadsstyrelsens råd för samhällsplanering, som fanns
på den tiden. Byggnadsstyrelsen var ju den tidens planverk också. Jag vet inte hur det
fångades upp men det kom upp i Fastighetsregisterutredningen.32 Det var väl Helmer
Wallner33 som var visionär något av samma typ som Hägerstrand som fångade upp det.

24 Rikets allmänna kartverk (RAK). Statligt verk som bildades 1894 för att förena ekonomisk och topogra-
fisk kartläggning. Senare ansvarade RAK även för flygfotografering och geodetiska riksnät. RAK samman-
fördes med Statens lantmäteriverk 1974.
25 Adorée Förare-Nordberg, Nils-Göran Nilsson & Olle Wastesson, (ed.), ”Egendomliga” data: en vänbok till
fastighetsdatasystemet, Centralnämnden för fastighetsdata (CFD), (Gävle, 1995).
26 Carl-Erik Fröberg, 1918–2007, teoretisk fysiker, fil.dr 1949, docent vid Lunds universitet 1948–56, labo-
rator i numerisk analys sedan 1956 och professor i ämnet 1965. Fröberg var expert vid MMN 1949–63.
Han var också ledamot vid Statskontorets expertråd för datamaskiner till universitet och högskolor 1963
samt från 1961 huvudredaktör för skandinaviska vetenskapliga tidskriften BIT och medredaktör för den
amerikanska tidskriften Computing Newsletter. Fröberg var också en av konstruktörerna bakom SMIL, se
fotnot 27.
27 SMIL, SifferMaskinen I Lund. Maskinen byggdes vid blivande avdelningen för numerisk analys på Lunds
universitet och togs i drift 1956 till 1970 som en av Sveriges första datamaskiner.
28 Torsten Hägerstrand, Om tidens vidd och tingens ordning: Texter, Statens råd för byggnadsforskning, (Stock-
holm, 1991).
29 Bengt Thufvesson, f. 1930. Thufvesson arbetade på länsstyrelsen i Kristianstad, på Inrikesdepartementet
med ansvar för regionalpolitik, samt därefter som kanslichef i Riksdagens arbetsmarknadsutskott. Thufves-
son var också ledamot i Expertgruppen för regional utredningsverksamhet, ERU.
30 GIS, geografiska informationssystem. Datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presente-
ra lägesbunden information.
31 VägDataBank (VDB), Vägverket. Databanken omfattar det vägnät där staten är väghållare.
32 Fastighetsregisterutredningen (FRU). Statlig utredning som tillsattes 1964 för att studera försöksverk-
samhet inom fastighetsbeteckning och koordinatregistrering. Utredningen lämnade betänkandet Fastighetsre-
gistrering: betänkande av Fastighetsregisterutredningen angående principiellt system, fastighetsbeteckningar, koordinatregistre-
ring (SOU 1966:63). Utredningsman var Helmer Wallner.
33 Helmer Wallner, 1911–1998, civ.ing. lantmäteri (L), Kungl. Tekniska högskolan (KTH). Wallner började
sin karriär som lantmätare bl.a. i Strömsund, Söderhamn, Gävle och Göteborg, samt som dåvarande yngste
distriktslantmätare i Bräcke, Jämtland. Wallner satt sedan som sekreterare i 1954 års Fastighetsbildnings-
kommitté som lade fram betänkandet Fastighetsbildning (SOU 1963:68). 1964 fick Wallner uppdraget som
utredningsman i Fastighetsregisterutredningen, FRU. När Centralnämnden för fastighetsdata inrättades
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Det kom att leda till att man bestämde sig för att göra koordinatregistrering av alla fastig-
heter parallellt med uppbyggnaden av fastighetsdata och inskrivningsregisters överföring.
Det finns en intressant knorr i detta. Hägerstrand inledde sin uppsats med en mycket ele-
gant men pessimistisk attityd att nu kom han med en idé som skulle spolas igen som alla
stora idéer har gjort genom tiderna. Men det som hände här var alltså att han fick en an-
knytning av sin idé till ett administrativt system som kunde genomföra ett så stort projekt
och som också gav en möjlighet till fortlöpande ajourhållning.

Sture Hallström: Vi kommer så småningom in på de särskilda svårigheterna i samband
med genomförandet och beslutsfattande, så att om du börjar runda av nu så vore bra.

Rune Olsson: Det jag ville komma fram till och det som är min tes nu, är att när det
stormade kring fastighetsdatasystemet var stödet oerhört starkt från samhällsplanerings-
sidan om man sammanfattar det så. Hägerstrands vision hade fått ett kraftigt genomslag
och det hade starkt stöd i Inrikesdepartementet och i Civildepartementet. Det råkade bli
så att Bengt Thufvesson hamnade i Inrikes- och jag hamnade i Civildepartementet. Man
ska inte överdriva vår roll, men det fanns en uppbackning av koordinatregistreringen.
Från Inrikesdepartements och Civildepartementets sida var det koordinatregistreringen
som var det viktiga. Ett exempel på det är ju att det var jag som var företrädare för sam-
hällsplaneringen som blev utsedd som styrelserepresentant från departementet, inte den
som var handläggare av Lantmäteriverket som hade ansvar för fastighetsregistreringen.
Min tes är alltså att det fanns ett oerhört starkt stöd från samhällsplaneringssidan som i
alla de konflikter som uppstod gav ett politiskt stöd för att fortsätta fastighetsdatasyste-
met som jag inte tror man kan överskatta.

Sture Hallström: Mycket intressant, mycket viktigt, tror jag. Så att egentligen, Rune, om
jag spetsar till det, du ser egentligen det här andra med fastighetsregister, det är stödpro-
cesser till samhällsplanering?

Rune Olsson: Ja, det var en ömsesidig befruktning. Det fanns, som jag sade, egentligen
ingen naturlig eller självklar anledning att fastighetsdatasystemet skulle genomföra en ko-
ordinatsättning men det kom att göras och det var oerhört viktigt för koordinatsättningen
som sådan men det var också oerhört viktigt för själva fastighetsdatasystemet.

Sture Hallström: Tack Rune. Vi återkommer på olika sätt till ditt huvudspår här med
koordinatsättning och allt vad man kom att göra med den. Ska vi be Bo Lindén fortsätta
efter det?

Bo Lindén:34 Du nämnde mitt namn, ja. Jag är alltså jurist och efter jur.kand-examen
1960 gick jag till en början den traditionella domstolskarriären som inleddes med tings-
meritering. Då konfronterades man för första gången med det här ämnesområdet när
man som inskrivningsdomare fattade beslut i ärenden och man lärde sig föra det manuel-
la registret i fastighetsböckerna. Det fortsatte sedan i Svea Hovrätt där jag fick möjlighet
att tjänstgöra en del på avdelningen för fastighetsmål och kom då in ytterligare på detta

1968 blev Wallner överdirektör där. Vid CFD:s flytt till Gävle 1973 stannade Wallner i Stockholm och fick
uppdrag rörande energilagstiftningen.
34 Bo Lindén, f. 1936, jur.kand. Stockholms universitet 1960. Tingsmeritering samt hovrättstjänst 1961–67.
Lindén arbetade som sakkunnig i justitiedepartementet 1968–70, som chef för inskrivningsregisterenheten
på CFD 1971–95 och som generaldirektörens ställföreträdare 1981–95 samt som chef för kreditmarknads-
enheten på LMV 1996–98. Lindén har tjänstgjort som konsult med utlandstjänst för området Land Infor-
mation System i olika perioder 1985–88 och medverkat som expert och sakkunnig i flera utredningar under
1990-talet. Lindén pensionerades 1998.
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intressanta område. I slutet av 60-talet knöts jag till Justitiedepartementet som sakkunnig
och det var lite den vägen som ledde till CFD. Min dåvarande chef på departementet var
ledamot av Inskrivningskommittén.35 När man skulle rekrytera personal till CFD under
uppbyggnad – CFD var då fortfarande en kommitté som föddes ur de här utredningarna,
Fastighetsregisterutredningen och Inskrivningskommittén – fick jag förtroendet att leda
arbetet inom inskrivningsområdet, alltså till en början att förbereda den här reformen.
Verksamheten var till en början förlagd till Stockholm och vi flyttade till Gävle 1973.
1971 fick CFD sin organisation och som en bekräftelse på det fick jag chefskapet för in-
skrivningsregisterenheten med till en början två medarbetare, en tekniskt inriktad jurist
och ett domstolsbiträde som besatt de praktiska erfarenheterna från ämnesområdet. Jag
brukar ibland säga skämtsamt att jag fanns med redan från början, jag är äldre än CFD,
och var med i den här egenskapen ända ”to the bitter end” 1995 och hade då också för-
troendet att under femton år vara ställföreträdare för generaldirektören, en uppgift som
jag tror Sture hade också i inledningen.

Sture Hallström: Ja, så var det.

Bo Lindén: Arbetet bestod, kan man säga, till huvudsaklig del att skapa system för data-
fångst, alltså hela det gigantiska arbetet med att föra över den relevanta informationen
från fastighetsböckerna till ADB-medium, det var det ena området. Det andra området
det var att skapa system för handläggning av ärenden för att ajourföra det här och det var
ju många komponenter i detta. Man skulle bestämma i detalj innehållet av registren, hur
systemen skulle vara beskaffade. Vi ska komma ihåg att på den här tiden var det inte en
självklarhet att det skulle vara terminalbaserat system men vi övertygade alla tvivlare om
att så skulle vara fallet, inte minst med hänsyn till den stora ärendemängden och kraven
på aktuell information vad gäller inskrivningsregistret. Redan från början i den försöks-
verksamhet som bedrevs i Uppsala insåg vi betydelsen av att knyta användarna, förutom
myndigheterna, till verksamheten. Här skulle vi förbättra tillgången till information inte
minst om ägarförhållanden och inteckningar som grund för fastighetskrediter. Bankerna
var med på ett tidigt stadium och deltog aktivt i försöksverksamheten. Vi knöt också re-
ferensgrupper till verksamheten för att få råd och synpunkter på hur det hela skulle fun-
gera.

Sedan i förlängningen av det här, och nu kanske jag kommer lite grand utanför ämnet
men det är ändå så pass intressant och har en sådan koppling till det här att jag nämner
det redan nu. Förutom jobbet med att bygga upp registren och förse dem med innehåll
och skapa ajourföringssystem var det det här med utdata. Systemet måste ju kunna pro-
ducera registerutdrag, bevis om fattade beslut och sist, men icke minst, pantbrev. Enligt
Jordabalken, som infördes 1972, skulle pantbreven användas som grund för fastighets-
krediten. Panträtt uppkom genom att fastighetsägaren överlämnar pantbreven, det var
alltså skrivet för papper. I de system vi skapade och som sedan sjösattes i mitten på 70-
talet fanns alltså detta tillgodosett. Systemet producerade alla de här dokumenten och
pantbreven. Utvecklingen gick sedan mera mot det papperslösa hållet. Vi insåg, och ban-
kerna icke minst, att hanteringen utav papper var kostnadskrävande och ganska osäker
hantering också och det ledde så småningom till att vi började studera möjligheterna att
ersätta pantbreven i utskriven pappersform med en registrering. Och då drog vi på oss
bekymmer. För att återvända till Jordabalken så måste den skrivas om och det är inte
gjort i en handvändning. Detta föregicks utav mycket utredande och försöksverksamhet

35 Inskrivningskommittén, tillsattes 1965 för att utreda frågan om ADB på inskrivningsväsendets område.
Kommittén avlämnade i maj 1969 betänkandet ADB inom inskrivningsväsendet (SOU 1969:9). Betänkandet
innehöll förslag om att det nuvarande systemet med inskrivning i fastighetsbok och tomträttsbok skulle
ersättas med inskrivning i register grundat på ADB.
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och till en början var det så att vi införde det här som en tjänst för de banker som ville ha
det, arkivförvaring av pantbrev minsann. Pantbreven skulle skrivas ut men dessutom så
lagrade vi dem på ADB-medium. Det här ledde så småningom till, när vi fick en väldig
opinion för detta, att vi kunde gå över från papperspantbrev till ett särskilt register där
man registrerar uppgifter om panter, en avknoppning till fastighetsdatasystemet. Så att då
kan man alltså säga att under den långa karriären som jag hade, hade jag tillfället att leda
det här jobbet med att införa pantbreven och sedan att avskaffa dem.

Jag ska bara säga att resultatet av hela det här reformarbetet på inskrivningssidan har
fått ett stort genomslag på organisationen. När vi jobbade med det här så var inskriv-
ningsverksamheten knuten till alla underrätter, summa 93, tror jag. Som ett resultat av
den här reformen, det är alltså en betydande rationalisering, så har vi fått en inverkan på
antalet myndigheter som nu snabbt har skurits ned. Sedan är det också så nu i modern
tid, kan vi notera, att huvudmannaskapet för inskrivningen är överförd till Lantmäteri-
verket ifrån Domstolsverket. Det är alltså inte längre en sak för domstolarna utan det lig-
ger inom Lantmäteriets verksamhetsområde. Det här har alltså tillkommit nu på alldeles
senare tid i år. En stor rationalisering har det alltså varit inom myndighetsvärlden och för
den stora kretsen av användare med då banker och kreditinstitut i spetsen. Vi har också
noterat med tillfredsställelse att CFD och vi som jobbade med det här har haft något av
en världsledande position. Vi har haft glädjen att jobba med de här frågorna i andra län-
der, till en början våra nordiska grannländer som alltså kommer efter oss, och vi har ge-
nomfört en del arbete där, jobbat som konsulter. Sedan även för mig som jurist så har det
varit angenämt att få deltaga i en del arbete av det slaget i fjärran länder tillsammans med
Tommy här och Ulf som snart ska komma till tals. Ja, det är i stort sett vad jag skulle vilja
säga som inledning, ber att få återkomma senare.

Sture Hallström: Precis, bland annat så återkommer vi till den här frågan om arbete
utanför Sverige och hur det här har blivit användbart på det sättet. Får jag bara ställa en
fråga här? Det här med, för att använda rätt uttryck här, om man får kalla det för pap-
perslösa pantbrev, det är säkert ett väldigt vårdslöst uttryck men dock.

Bo Lindén: Datapantbrev heter det.

Sture Hallström: Datapantbrev heter de, tack. Var fick ni inspirationen, vad var det
som, så att säga, triggade detta? Förlåt mig medan du tänker, det fanns ju något som
skedde ungefär parallellt och det var aktiesidan. Där man då hade papper och man hade,
ni vet, de här kupongerna och så vidare. Jag menar det här var en tung pappershanter-
ing.36

Bo Lindén: Man kan säga att det var lite grand en förebild, man avskaffade pantbrev och
ersatte det med lagring på ADB-medium. Sedan var det ju också en frukt utav det goda
samarbetet vi hade med kreditvärlden, manifesterat genom samarbete på olika nivåer. Vi
hade marknadsråd, vi hade juristgrupp, vi hade vad vi kallade för projektledarforum där
vi diskuterade sådana här frågor och vi kan nog uppfatta det mer eller mindre som ett
krav eller starkt önskemål ifrån bankernas sida att göra det här. Så att det är alltså bak-
grunden.

Sture Hallström: Tack Bo. Ska vi då gå vidare med Per-Anders, Per-Anders Karlgren?
Varsågod.

36 Tidigare var pappret värdebärare, med avskiljbara kuponger för utdelning. Detta ersattes under 1980-talet
av ett kontosystem d.v.s. ett papperslöst system. Brev Sture Hallström 10/11 2008.
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Per-Anders Karlgren:37 Tack, ja, jag är ju lite junior här i sällskapet, det är jätteroligt att
få vara här och få höra era berättelser. Jag är lantmätare, jag utbildades -64 till -68 på
Teknis38 och valde bort data, det är väl kanske någonting att komma ihåg i det här läget.
Man kunde göra det på den tiden. Tanken var väl att jag skulle bli förrättningslantmätare,
en bra förrättningslantmätare och sedan pensioneras som distriktslantmätare någonstans i
landet. Det var väl den utstakade bilden i mitt medvetande. Därför började jag också på
den banan som aspirant uppe i Bollnäs och jobbade några år där innan jag blev värvad av
kompisar på CFD och komma och jobba med fastighetsdatareformen. Då hade jag sett,
A: de praktiska nyttorna av koordinatregistret. Vi pratade ju här om hur man tog hem
nyttan av och det var väldigt tydligt att hela lantmäteriverksamheten hade behov att få en
orientering i geografin. Var de olika skiftena, var de olika områdena på en fastighet fanns.
När man jobbade så måste man ha tag i åtminstone kartbladet och så fick man en cen-
tralpunktskoordinat så kunde man snabbt när man mötte människor som kom in på kon-
toret få en blick om var vi var någonstans och vad vi pratade om. Jag gjorde en sväng
upp till Sundsvall där man inte hade fått koordinatregistret, bara som en jämförelse. Det
var en aha-upplevelse. Där satt en kvinna på halvtid, det enda hon gjorde när det kom in
en ansökan om fastighetsbildning så letade hon igenom hela kartverket efter alla de om-
råden där den här fastigheten fanns som kunde vara berörd. Det var hennes uppgift i det
här läget och det var någonting som jag aldrig hade upplevt i Bollnäs där koordinatlistor-
na redan fanns på plats. Det skedde någonting här som vi måste vara medvetna om men
som vi inte kanske iakttar riktigt i form av effektivisering. Sedan hade jag hört Karl-Ivar
Söderberg39 berätta entusiastiskt om alla de nyttor och vinster som skulle …

Sture Hallström: Förlåt, vem sade du?

Per-Anders Karlgren: Karl-Ivar Söderberg, från CFD, som var utsänd att prata och be-
rätta om det här. Och lite grand blev jag så småningom någon sorts efterträdare till Karl-
Ivar för jag har rest land och rike runt och pratat om fastighetsdataverksamheten och
nyttan med det nya fastighetsdatasystemet. Jag tror att jag har gjort precis samma över-
drifter som han gjorde, ställt dit samma löften som han ställde ut när vi mötte honom
första gången.

Jag kom alltså till CFD -75 med uppgift att arbeta med införandefrågor, utbildning
och samordning och planering och prata om den här verksamheten. Jag kom till en verk-
samhet som stod i väntläge och som gjorde tjuvrusningar fram och sedan stoppades den,
så att säga, precis i finalen när någonting skulle hända. Så var det väntläge och så var det
tjuvrusning igen. Och det pågick någonting uppe i politikernivån eller styrverksamheten i
samhället som liksom aldrig kunde bestämma sig för att gå vidare. Man trodde inte tekni-
ken fungerade, man var rädd för den stora investeringen, kunde det verkligen vara nytta
med den här saken? Och i brist på beslutskraft så tillsatte man utredning på utredning.
En av de här utredningarna blev den så kallade Delningsrapporten,40 vi ligger nu någon-

37 Per-Anders Karlgren, f. 1944, civ.ing. L, KTH 1968. Karlgren arbetade som förrättningslantmätare i
Bollnäs 1969-1975 och blev sedan värvad till CFD för att arbeta med fastighetsdatareformen, främst med
utbildning och andra införandefrågor. 1978 blev Karlgren enhetschef för fastighetsregisterenheten vid
CFD och gick sedan över till Lantmäteriet 1986 där han var chef för fastighetsregistret till 1994, projekt-
chef för verksamhetsutvecklingsprojekt samt biträdande IT-chef 1997. Sedan 2000 arbetar Karlgren som
IT-samordnare och seniorkonsult.
38 Eg. Kungl. Tekniska högskolan (KTH).
39 Karl-Ivar Söderberg. Söderberg arbetade på CFD på uppdrag av Statskontoret t.o.m. 1973.
40 Delningsrapporten, i denna beskrev CFD på regeringens uppdrag hur FADAK:s förslag skulle genomfö-
ras. Se fotnot 41. Rapporten låg sedan till grund för en proposition som avvisades av riksdagen. E-post
Per-Anders Karlgren 1/12 2008.



17

stans mellan FADAK41 och FADIR42 som skulle verkställa det som Börje hade kalkylerat
fram med tio olika ekonomiska alternativ efter FADAK eller något i den stilen. Man
skulle beskriva delningen av fastighetsregistret och inskrivningsregistret. Det var min då-
varande chef, enhetschefen Bengt Andersson,43 som fick det uppdraget att göra utred-
ningen och då behövde han en ersättare under den tiden. Därför avancerade jag rätt raskt
till chef för fastighetsregistret på CFD.

Där hade vi vår del av beteckningsreformen, det var inte så mycket på CFD, vi hade
koordinatregistreringen och vi hade genomförandet av själva fastighetsdatareformen och
vi hade dessutom införandet på de olika myndigheterna. Jag ingick i CFD:s lednings-
grupp. Samtidigt kan man konstatera att CFD, trots allt, var väldigt mycket en enmans-
verksamhet. Rätt mycket av de här politiska diskussionerna som följde av alla de här be-
kymren med ledning och styrning och kontakt med departementet och utskottskanslier
och vad det kunde vara för någonting, det sköttes på en man hand uppifrån, från överdi-
rektören i det här läget. Och konstigt nog, trots att jag var en av dem som satt nära be-
slutsmakten och liknande, så var jag mycket lite berörd av de här frågorna. Jag hade kon-
takten med Lantmäteriverket vilket var en intressant fråga för den var lite ömtålig. Sune
kom ur Lantmäterimiljön, så att säga, och det var lite sårigt och liknande och man kunde
lätt kliva fel i de här relationerna och det var kamp om vem som skulle bestämma. Så såg
det ut.

Jaha, det här är min plattform för en IT-verksamhet där jag idag är en sådan här stra-
tegisk tänkare runt e-förvaltning och införandet av tjänsteorientering och liknande. Hela
CFD byggde på en centraliserad informationshantering, de här stora statliga registren. Nu
pratar vi om person och företag och fastigheter och dit skulle ju, så att säga, allting föras.
Och det var väldigt viktigt att man inte, vad heter det, avvek från den rätta läran i de här
sammanhangen. För det var många som i de här perioderna, det ska vi komma in på, som
ville diskutera distribuering och regionalisering av informationslagen. Idag sitter jag på
fullt allvar och förespråkar ganska tydliga återdistribuerade systemlösningar där vi fokuse-
rar fastighetsdataverksamheten eller fastighetsregister och inskrivningsregister på det som
är fastigheten. Vi hämtar planinformation kanske från kommunerna, vi hämtar natur-
vårdsbestämmelserna på Naturvårdsverket och fornlämningarna från Riksantikvarieäm-
betet. Och det här är en intressant aspekt men den är rätt ny. Vi är på väg in i det utifrån
tänkande runt e-förvaltning.

Så småningom, framåt -86 var det väl, så efterträdde jag Bosse Näsström,44 som sitter
här uppe på åhörarplats, som chef för registerenheten på Lantmäteriet. Så då gick jag

41 FADAK, förkortning för Fastighetsdatakommittén. Statlig kommitté med uppgift att pröva frågan om
ett riksomfattande system för fastighetsregistrering m.m. Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den
22 mars 1974. Ordförande: Sven T Moberg, generaldirektör. Sekreterare: Torbjörn Nilsson. Kommittén
avlämnar betänkandet Fastighetsdata (SOU 1976:56–57) med förslag om bl.a. separata system för fastighets-
och inskrivningsregister.
42 FADIR, Fastighetsdata- och inskrivningsregisterkommittén. Tillkallade enligt regeringens bemyndigande
den 16 augusti 1979. Ordförande: Jan Freese, sekreterare: Gert Persson. Kommittén avgav delbetänkandet
(Ds Ju 1981:1) Den framtida fastighetsdataverksamheten den 11 mars 1981 med förslag om ett sammanhållet
system för fastighets- och inskrivningsregister med decentraliserad systemlösning. Uppdrag slutfört 27 maj,
1981. Regeringen föreslår att inte gå efter kommitténs lösning och riksdagen beslutar i enlighet med reger-
ingen.
43 Bengt L Andersson, f. 1938, civ.ing. L, KTH 1965. Andersson var anställd på Lantmäteriet i Halmstad
1967–72 och i Mora 1972–74. Mellan 1974 och 1980 arbetade Andersson som byråchef på CFD. Anders-
son har vidare varit anställd på Länsstyrelsen i Karlstad 1980–87, och 1987 fram till pensionen 2003 har
han arbetat på Stadsingenjörskontoret i Karlstads kommun.
44 Bo Näsström, f. 1939, civ.ing. L, KTH 1966. Näsström var anställd som lantmätare i Kiruna 1966–68
och kom till CFD och tekniska enheten 1969. 1974 anställdes Näsström vid Lantmäteriverket bl.a. på ad-
ministrativa avdelningen och som byråchef för registerenheten. 1985–88 arbetade Näsström som lantmäta-
re i Västernorrlands län och från 1988 fram till pensionen 1999 arbetade han som överlantmätare i Gävle-
borgs län.
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över organisationsgränsen och det hade väl alla mina företrädare också gjort mer eller
mindre. Jag fick då en lite ny roll i det här sammanhanget. Det var fortfarande fastighets-
datareformen, det var fortfarande beteckningsreformen som ju var en ömtålig och stor
delmängd i det här som vi måste prata om. Och där började jag också syssla med att ut-
veckla den digitala registerkartan som ett parallellt system. För även om det gjordes för-
sök på CFD tidigt att få in kartinformationen så var inte tekniken mogen. Det blev, så att
säga, den här georeferensen som koordinatregistret är. Och på CFD, eftersom man inte
hade tillgång till kartan och tekniken så låtsades man inte om att kartan fanns. Jag har
själv varit med och förnekat behovet av karta och sedan bytte jag över på andra sidan. Då
blev kartan väldigt mycket viktigare när man kom över på Lantmäterisidan. Det betydde
att med ungefär tio års eftersläpningar eller drygt det, så byggdes det upp ett parallellt in-
formationssystem som hette digital registerkarta med samma informationsmängd som
finns i de centrala fastighetsregistren. Det där har vi inte lyckats komma åt än så länge. Vi
håller på nu men vi ska komma ihåg att sådana här störningar, anomalier, finns i informa-
tionsförsörjningen. Det går ganska mycket pengar att föra två parallella system med skild
teknik och olika personalresurser.

I positionen som chef på Lantmäteriets registerenhet fick vi departementsuppdrag att
se till så att den anslagsfinansierade fastighetsregistreringen, för den såg ut på det viset
och den låg på särskilda myndigheter i en särskild myndighetsstruktur, blev mycket effek-
tivare. Och komma med förslag till hur den där effektiviseringen skulle gå till och, ja, då
hade vi börjat förstå att man skulle kunna gå direkt från ett digitaliserat förrättningsförfa-
rande, beslutsförfarande, över mot en registrering. Så det var en sak att prata om. Men det
låg också en hel del lockelse i att plocka in inskrivningsverksamheten i det här och vi ville
dessutom, vill jag minnas, också ta in fastighetstaxeringens värderingsmoment i den här
formen. Slutsatsen blev, vad ska vi då med CFD till? Så det skrev vi in också. Att både
CFD och inskrivningen och fastighetstaxeringsvärderingen och fastighetsregistreringen
borde slås ihop alltihop under en myndighet, lämpligen Lantmäteriet, väckte visst uppse-
ende och en hel del, nja, kritik för att vara försiktig, mot mig personligen. Det gick vi in
med till regeringen och det blev den utlösande faktorn för de organisationsförändringar
som sedan skedde när det nya Lantmäteriverket bildades -96. Och sedan har vi då, som vi
hörde, i vår fått in inskrivningen också så det faller ut så småningom, men det faller ut på
lite längre tid.

Sture Hallström: Och det tredje momentet som du nämnde, nämligen värdering för fas-
tighetstaxering, har det också blivit utav eller?

Per-Anders Karlgren: Nej, inte rent formellt, men däremot så är det i praktiken så att
det är Lantmäteriets tjänstemän som gör den här saken. Det är Lantmäteriet som gör den
på uppdrag åt Skatteverket men det är fortfarande något som hör till Skatteverket.

Sture Hallström: Okej.

Per-Anders Karlgren: Bo nämnde att fastighetsdatareformen innehöll ett stort mått av
förändring på inskrivningsmyndigheterna, alltså en stor effektivisering och personalbe-
sparing och en uppsnabbning av ärendehandläggning. Det var inte riktigt lika tydligt på
Lantmäteriet, eller rättare sagt, det var inte alls tydligt på Lantmäteriet. Vi fick en bättre
informationsförsörjning i befintlig verksamhet. Men någon gång i mitten på 90-talet, -95,
-96 fick jag i uppdrag att börja fundera på vad man skulle kunna göra med fastighetsbild-
ningsverksamheten utifrån det här. Sedan ledde jag under fyra år fram till -98 ett projekt
som helt och hållet stöpte om fastighetsbildningsförfarandet och som byggde upp ett IT-
stöd som var kopplat direkt till fastighetsregistreringen så att beslutsredovisningen från
förrättningsverksamheten gick direkt in i registret och i den registerkarta som då var på
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väg att byggas upp. Det var en rätt fascinerande uppgift faktiskt att få vara med och ta
hand om de möjligheter som hade öppnats genom de här investeringarna i fastighetsdata-
reformen som gjordes i slutet på 60-talet och början på 70-talet.

Sture Hallström: Så det blev ett tillägg i det så kallade CFD-systemet?

Per-Anders Karlgren: Ja, nej, det blev det inte utan det blev modernt tänkande. Ett fri-
stående system som sedan kopplar via något sånär tydliga gränssnitt, inte helt fria gräns-
snitt, över mot fastighetsdatasystemet för informationsförsörjning. Det där tror jag är det
som vi i dagens läge håller på att vidareutveckla nu när vi säger tjänstebaserad samverkan
och gränssnitt där vi ska trycka ihop kartan, den här registerkartan och registret till en
och samma informationsmängd och göra det möjligt att sedan utveckla verksamheter
som fastighetsbildningen och inskrivningen oberoende av själva informationssystemet.

Sture Hallström: Men det har ändå då visat sig möjligt, och till och med lämpligt att, så
att säga, anpassa det här med det här ”gamla” systemet så att det kan ingå i en sådan här
arkitektur?

Per-Anders Karlgren: Ja, det vi såg var väl att informationskvaliteten inte håller fullt ut
så långt som man skulle vilja att den skulle göra. Vi kommer inte så långt med den infor-
mation som finns i registren som man skulle kunna göra. Det vi gör nu det är väl ett om-
tag på samma tema helt enkelt. Vi moderniserar på båda sidorna och höjer kvaliteten så
att vi ska kunna få ett bättre beslutsunderlag och en effektivitet.

Sture Hallström: Ja, men är inkrementell,45 så att säga, det är inga jätteinvesteringar eller
jättesteg.

Per-Anders Karlgren: Jo, jo det är ett jättesteg nu men det är hela samhällets övergång
till SOA46 och tjänsteorientering och objektbeskrivningar av informationen som är grun-
den. Så vi är precis på väg in i ett minst lika intressant utvecklingsskede, lika känsligt, lika
mycket diskuterat utifrån, vad ska vi säga, regelsystem, finansiering. Är det lönsamt det
här? Maktspel om vem får tag i skatten och vem som blir sittande med Svarte Petter och
allt sådant där som hände runt fastighetsdataverksamheten.

Sture Hallström: Och ett uns av teknisk komplexitet också.

Per-Anders Karlgren: Mycket stor teknisk komplexitet, vi vet inte om vi behärskar det
här i dagens läge men så ska det ju vara.

Sture Hallström: Okej, tack Per-Anders. Då går vi vidare, ska vi be Olle fortsätta?

45 Stegvis.
46 Service-Oriented Architecture (SOA), en systemarkitektur där affärsprocesser paketeras som tjänster. På
så sätt kan tjänster från olika applikationer integreras hos en användare, oberoende av underliggande opera-
tivsystem eller programspråk.
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Olle Wastesson:47 Ja, jag heter alltså Olle Wastesson och jag var helt inriktad på i min
utbildning att ägna mig åt statsvetenskap. Det var på Stockholms universitet så där läste
jag mycket av den sorten och hade tänkt fortsätta med det till en fil.lic-examen. Sedan
träffade jag min nuvarande hustru och hon bodde uppe i Skellefteå och på sommaren
skulle jag ha något lämpligt jobb och hamnade på Stadsarkitektkontoret. En ren tillfällig-
het, som det mesta här i livet. Där skulle jag bland annat hjälpa till med en arbetsplatsun-
dersökning vilket innebar att jag skulle, om man ska uttrycka sig lite grand i fastighetsda-
tatermer, lägesbestämma kommunens arbetsplatser för att undersöka trafikströmmar och
liknande. Och jag blev fascinerad av det där och upptäckte samtidigt att oj så dåligt un-
derlag man ibland har för sina beslut på Stadsarkitektkontoret, statistiskt och annat. Så
när jag kom tillbaka till Stockholm så undersökte jag på universitetet om det fanns någon
utbildning som höll på med sådant här och händelsevis så var det då så att man skulle dra
igång någonting som jag idag skulle vilja kalla den första samhällsplanerarutbildningen.
Och jag blev någon slags extraelev för jag var egentligen inte kvalificerad för att gå in där
men de hade inte tillräckligt, de hade inte femton elever, så jag kom med som nummer
tretton eller nummer fjorton. Och så fortsatte jag att läsa samhällsplanering. Jag har
statsvetenskap och samhällsplanering i min grundexamen från Stockholms universitet.

Sedan rekryterades jag till Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå som på den tiden var det
högsta planorganet, alltså Regeringens rådgivande organ.48 Där blev jag bland annat sek-
reterare i någonting som kallades Byggnadsstyrelsens råd för samhällsplanering som Rune
Olsson redan har nämnt. När Planverket bildades och jag fördes över dit så fortsatte jag
att vara sekreterare i Rådet för samhällsplanering. Där stötte jag för första gången på
Helmer Wallner och han talade entusiastiskt på ett flertal möten på det sätt som bara han
kunde, om hur otroligt viktigt det var att vi skulle dra igång koordinatregistrering och att
svensk samhällsplanering skulle stötta detta. Ordförande i det här rådet var Lennart
Holm,49 samtidigt min chef. Jag hade tillsammans med hustrun bestämt mig för att vi
skulle flytta från Stockholm, inte för att vi inte trivdes där utan för att vi trodde att bar-
nen skulle må bättre i en mindre miljö. Jag gick in till Lennart Holm, min chef, och sade
att, ja, det är inte så att jag inte trivs här men jag vill att du ska veta att om du hittar nå-
gonting intressant som du tror jag skulle kunna passa för så hör av dig så får vi fundera,
min hustru och jag. Då kom erbjudandet om att bli chef för stabsenheten på CFD. CFD
skulle i den vevan flytta till Gävle vilket passade bra. Jag kom inte allt för långt norrut
och min hustru, som inte ville tillbaka till Västerbotten, tyckte ändå att det var trevligt att
komma lite närmare Västerbotten. Det var en bra kompromiss. Ja, där stötte jag på allvar
ihop med Helmer Wallner. I praktiken var det alltså Lennart Holm som sett till att jag
rekryterades. Jag är inte jurist, jag är inte lantmätare, jag har ingen ADB-teknik i grundex-
amen utan jag rekryterades för att jobba med de frågor som hade med den bredare an-

47 Olle Wastesson, f. 1935, fil.kand. statskunskap och kulturgeografi Stockholms universitet 1963. Examen i
Urban and Regional Planning vid Nordiska Institutet för Samhällsplanering (NORDPLAN), Stockholm
1971. Wastesson arbetade på CFD i Stockholm och Gävle 1971–1995 bl.a. som chef för stabsenheten och
utvecklingsenheten, och med konsultjobb utomlands. Från 1996 var Wastesson på Lantmäteriverket med
uppdrag som bl.a. koordinator inom utlandsverksamheten, kursansvarig på Swedesurvey AB och senior-
konsult inom Land Information Systems. Vidare har Wastesson varit aktiv i mer än 30 år i styrelsen för
Föreningen för Samhällsplanering, där han är hedersledamot. Wastesson pensionerades 2001.
48 Byggnadsstyrelsen, 1918-93. 1967 bildades Statens Planverk ur delar av Byggnadsstyrelsen och sedan
1988 har myndigheten namnet Boverket.
49 Lennart Holm, f. 1926, docent i arkitektur KTH 1956. Holm var ledamot i Expertgruppen för regional
utredningsverksamhet, generaldirektör för Statens planverk 1969–87 och ordförande i CFD:s styrelse
1971–88. 1988–93 var Holm verksam professor i bostadsbyggnad vid KTH och ordförande i Statens Råd
för byggnadsforskning 1975–91. Vidare har Holm varit ledamot i bl.a. universitetskanslersämbetets styrelse,
chef för Byggforskningsinstitutet och ordförande i Statens konstråd och Riksutställningar. Han har också
deltagit i flera av de utredningar som ledde till miljonprogrammet, samt producerat ett otal artiklar och
essäer.
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vändningen av fastighetsdatasystemet att göra. Lennart Holm sade till mig explicit att jag
rekryterar dig till den här posten för jag vill ha ett komplement i CFD:s ledningsgrupp till
teknikerna, juristerna och lantmätarna.

Vi kanske kommer tillbaka till sådana här saker, men jag upplevde att Helmer Wallner
var den store visionären. Han såg från början allt det här som Rune så bra har beskrivit,
möjligheterna med fastighetsdatasystemet i ett vidare sammanhang. Sedan slutade Hel-
mer och istället kom Sune Andersson och han var den påtaglige genomföraren. Så på sätt
och vis så blev rollen för mig lite annorlunda då. Alltså Helmer var visionären som i
mångt och mycket såg de möjligheter som jag egentligen skulle representera. Sune priori-
terade, med rätta, genomförandet vilket innebar att när jag så småningom blev chef för
utvecklingsenheten för att utveckla fastighetsdatasystemets användning i ett bredare per-
spektiv, så blev tillvaron ganska tuff för mig och mina medarbetare. Inte så att Sune di-
rekt sade nej till våra förslag men det var ju fullt förståeligt, han hade ju uppdraget att
genomföra fastighetsdatasystemet.50 Jag upplevde att koordinatregistreringen drevs lång-
samt. Det blev en lång period av förväntan och väntan skulle jag vilja konstatera. Vi gjor-
de också ett ganska stort utredningsarbete rörande husregistrering, jag tycker det var en
jättebra grund. Vi hade en extern konsult för detta men det var inte möjligt att få gehör
för det också när man kämpade för att, så att säga, realisera det som fastighetsdatasyste-
met egentligen skulle vara till för i första hand. Så det blev lite tufft.

Efter ett antal år tyckte jag tillvaron blev ganska så besvärlig på CFD så jag, i samråd
med Sune, bestämde mig för att gå över till ett nätverk mellan sex stycken lokala intres-
senter: CFD, Lantmäteriet, kommunen, högskolan, länsstyrelsen och Statens Institut för
Byggnadsforskning. Så under sex år jobbade jag med olika samverkansprojekt mellan
dessa intressenter, samhällsplaneringsbitar och fastighetsdata och lantmäteri i Gävle. Vi
lade ned mycket krut på att utveckla högskolan. Delvis lade vi grunden till en del av de
saker som så småningom har blivit riktigt bra på högskolan.51 Sedan återvände jag, i sam-
förstånd med Sune, till CFD och ägnade resten av min tid åt internationella frågor. Bland
annat som konsult utomlands och det kommer vi väl kanske också tillbaka till som Sture
sade. Jag har gjort väldigt mycket när det gäller utbildningsinsatser för utländska kursdel-
tagare i Sverige inom Land Information Systems och managementfrågor.

Ja, vad har jag egentligen bidragit med under alla år på CFD? Jo, jag tror att en sak
som kanske inte omgivningen egentligen tänkte så mycket på, det var den input som jag
kom med från samhällsplaneringssfären. Jag hade jobbat i tio år med samhällsplanerings-
frågor på Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå52 och så småningom Planverket. Jag hade ett
mycket brett kontaktnät inom den sektorn. Och det nyttjade jag naturligtvis när vi ut-
vecklade våra kontakter med bland annat Statistiska Centralbyrån, kommuner, länsstyrel-
ser, en grupp som kallades för ADB-beredningsgruppen och så vidare. Allt det där låg
liksom med mig när jag kom till CFD och Sune var väldigt positiv till att jag vidmakthöll
de kontakterna. Jag fick också utveckla kontakterna internationellt. Jag var ute och prata-
de om fastighetsdatasystemet i till exempel International Federation for Housing and
Planning, den internationella samhällsplanerarorganisationen, och Regional Science As-
sociation, en annan organisation inom regional planering. Jag tror kontaktnätet betydde
en hel del i det stora perspektivet apropå fastighetsdatasystemets användning i samhälls-
planering eller om man vänder på det hela som Rune gjorde. Och jag jobbade, som sagt,

50 Andersson hade uppdrag att genomföra fastighetsdatasystemet enligt regeringens och riksdagens beslut.
Brev Olle Wastesson, 6/11 2008.
51 Bl.a. lades grunden till fastighetsmäklar- och GIS-utbildningarna på Gävle högskola. Brev Olle Wastes-
son, 6/11 2008.
52 Eg. Kungl. Byggnadsstyrelsen, bildades 1918 ur Överintendentsämbetet. Arbetet bedrevs inom olika
avdelningar och stadsplanebyrån skötte planfrågor. 1967 gick verksamheten över till Statens planverk, från
1988 Boverket.
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med det internationella konsultarbetet och kunde på det viset i de sammanhangen också
beskriva att det inte ”bara” var inskrivningsväsende och fastighetsregister som kunde
vara intressant utan att det fanns andra användningsområden för fastighetsdatasystemet
vilket många utlänningar nog tyckte var spännande. Ja, det är väl i korthet något om det
jag bidragit med. Jag vill gärna säga att en av de grejor som jag faktiskt är lite stolt över
det är att vi kom till skott med den här [håller upp bok] och jag skulle gärna ha velat att
Nils-Göran53 hade haft tillfälle att vara med, ja, jag vet att han var inbjuden. Vi gav ut den
här ”Egendomliga” data och det är jag så jätteglad för. För därmed så blev systemet faktiskt
dokumenterat.

Sture Hallström: Vet du vad, Olle, när jag fick se den här, för det var Ulf Bjälkefors här
som informerat om det för några veckor sedan, då säger jag att ja men då behöver vi
egentligen inget vittnesseminarium, jag tyckte att den var så pass bra den här boken, jag
gjorde den reflektionen.

Olle Wastesson: Roligt att du sade det! Ja, jag tror jag stannar där.

Sture Hallström: Men vi kör seminariet i alla fall. [skratt]. Ja, tack. Då är det naturligt att
du fortsätter, Bengt.

Bengt Rystedt:54 Ja, tack. Jag heter Bengt Rystedt och jag anställdes i CFD utav Olle här
en gång i tiden. Jag kommer ifrån Värmland, det hörs väl. Jag är född -37.

Sture Hallström: Var i Värmland är du född?

Bengt Rystedt: Sunne, strax norr om på bondvischan. Så jag har gått på lantmanskola
också, gått på folkhögskola, innan jag tog studenten nere i Lund. Jag läste i Lund och tog
en doktorsexamen 1973 på en avhandling om lägesbestämda data med hjälp av koordi-
natmetoden. Där kommer koordinatmetoden in och det var egentligen början till GIS.
Jag kom över till CFD redan i oktober -72 och var där till -84, på utvecklingsenheten.
Därifrån flyttade jag till Lantmäteriet där jag var fram till 2005. På Lantmäteriet sysslade
jag med GIS och kartutveckling. Vid sammanslagningen -96 så skulle man bestämma sig
för vad man skulle göra och då tackade jag istället ja till att bli adjungerad professor på
olika ställen. Så jag var adjungerad professor i Lund och i Uppsala samtidigt men i Upp-
sala var jag knuten till Gävle. Sedan var jag också prefekt i tre år för Tekniska institutio-
nen vid högskolan55 i Gävle. Och sedan avslutade jag med att vara chef för GIS-
institutet,56 en specialenhet vid högskolan i Gävle, för att implementera GIS i samhället.

53 Nils-Göran Nilsson, f. 1941, pol.mag. Stockholms universitet. Nilsson arbetade vid Riksrevisionsverket
1968–72 och mellan 1972 och 1996 på CFD, bl.a. som stabschef och planeringschef. 1996–2006 var Nils-
son anställd på Lantmäteriverket bl.a. som enhetschef. Nilsson har genomfört flera konsultuppdrag för
Lantmäteriet och Swedesurvey i andra länder och också arbetat som expert/rådgivare i Zambia och Zim-
babwe. Nilsson var biträdande chef för Sidas biståndskontor i Harare 1990–93.
54 Bengt Rystedt, f. 1937, tekn.dr LTH 1973. Rystedt kom till utvecklingsenheten på CFD i Gävle 1972 och
har sedan 1984 arbetat på Lantmäteriverket i Gävle med utveckling inom kartografi och GIS, varit enhets-
chef 1988–96 och därefter arbetat deltid med FoU. Mellan 1996 och 2005 har Rystedt varit adj. professor
vid LTH avd för Fastighetsvetenskap samt adj. professor vid Uppsala universitet i geovetenskaplig infor-
mationsteknik med huvudsaklig tjänstgöring vid Högskolan i Gävle. Rystedt har även varit prefekt vid insti-
tutionen för teknik på Högskolan i Gävle samt föreståndare för GIS-institutet på samma högskola. Vidare
har Rystedt varit aktiv i Internationella Kartografiskt Sällskapet (ICA) 1987–2007 bl.a. som president 1999–
2003.
55 Sedan 2005 Institutionen för teknik och byggd miljö, Högskolan i Gävle.
56 GIS-institutet i Gävle (GiG). GiG är en centrumbildning inom Högskolan i Gävle. Här samverkar statli-
ga och kommunala aktörer, samt privata företag och intressenter i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.
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Vidare har jag jobbat med ICA, Internationella Kartografiska Sällskapet. 1987 blev jag
ordförande för Atlaskommissionen. Vi hade då strax innan tagit beslut om att det skulle
göras en nationalatlas och jag var med i den utredningen och var intresserad av teknikut-
vecklingen och hur man skulle göra den mera ADB-vänlig. Det var någon i departemen-
tet som sade att vi behöver inte den jäkla tryckta boken, vi behöver databaser. Fast de
fick ju böckerna i alla fall, och databasen. Jag var president för ICA -99 till 2003 och se-
dan har jag gjort en hel del utlandsjobb under tiden både på CFD och på Lantmäteriet.
Det började i Zambia 1981 och jag kommer ihåg första gången som Sune Andersson var
ute och höll ett föredrag. Han fick lite bilder av mig för att visa vad koordinatmetoden
kunde ge. Han var inte intresserad utav utlandsverksamhet alls i början, men när han vi-
sade bilderna så blev de så uppmärksammade så han kom hem och tackade och sedan var
han också körd på utlandsverksamhet. Vi kommer väl tillbaka till det vidare. Det senaste
jobbet jag har haft utomlands är i Syrien och det ska jag fortsätta med. Det är ett Tem-
pusprojekt57 heter det för att utbilda personal i Syrien och angränsade länder inom geo-
matikområdet.58

För att säga lite om koordinatmetoden också som många här har nämnt. Det började
ju som Rune sade 1955 med Torstens uppsats och om jag minns rätt så skrev han -58 ett
förslag om att byggnaderna i Sverige skulle koordinatsättas. Kostnaden behöver vi väl
inte säga men den var ju inte särskilt hög och det skulle gå mycket fortare än vad man
trodde då. Sedan gjorde man ett försök i samband med fastighetsdatautredningen, i
Finspång där man koordinatsatte arbetsplatser och bostadsbyggnader, och det var Ove
Salomonsson59 som ledde utvecklingen där. Men vad jag gjorde var ett försök med vägda-
tabanken, hur man reste på bästa sätt mellan bostaden och arbetsplatsen och jag gjorde
kartor på detta. Detta publicerades 1969 på en konferens här i Stockholm som vi ibland
kallar för Önskekonferensen,60 där många kom fram och talade om vilka stora fördelar
det var med fastighetsdatasystemet och med koordinatmetoden.

Sture Hallström: Det var baserat på försöksverksamheten 1969?

Bengt Rystedt: Ja, och sedan alla vittnesmål från bilregister och så vidare för andra
verksamheter som kunde ha nytta utav koordinatmetoden. Jag letade efter det här doku-
mentet men jag hittade det inte när jag skulle åka hit. Sedan jobbade jag åt ERU en del.
1973 gjorde vi en kartbilaga till SOU 1974:1, Orter i regional samverkan där vi gjorde kartor
över befolkningslandskapet och annat. Men en stor insats gjorde jag väl 1980 i FADIR åt
Gert Persson och Jan Freese,61 som ledde utredningen. Det var en utredning över hur
många datorer man skulle ha. Riksskatteverket hade just då köpt nya datorer till länen
och de kändes för stora, de skulle kunna rymma fastighetsdatasystemet också. Men slut-
satsen vi kom fram till var att det skulle vara en central lösning som vi bedömde billigare
och säkrare också därför att man i den centrala datorn kunde dela upp det i små enheter.
Då kommer jag ihåg att slutet skulle vara -91, -92, skulle hela landet var klart, men det
blev lite senare. Ja, lite kan jag komma tillbaka också till Helmer Wallner som den store

Projekten riktar sig särskilt mot tillämpningar inom geografiska informationssystem (GIS). Högskolan i
Gävle, www.hig.se/gig (Information hämtad 23/10 2008).
57 Tempus, EU-finansierat projekt inom högre utbildning för att utveckla och förbättra lärarkompetens
samt stödja demokratisk utveckling.
58 Geomatik, samlingsbegrepp för discipliner som samlar in, analyserar, bearbetar, lagrar, presenterar och
använder geografisk information.
59 Ove Salomonsson. Salomonsson var chef för CFD:s utvecklingsenhet fram till 1972.
60 Eg. CFD:s konferens ”Lägesbestämda data”, Folkets hus, Stockholm, maj 1969.
61 Jan Freese, 1933–2007. Freese var bl.a. generaldirektör för Datainsepektionen 1977–86, vice vd och chef
för samhällspolitiska avdelningen inom Sveriges Industriförbund 1986–92, generaldirektör för Telestyrel-
sen 1992–94 samt för Post- och telestyrelsen 1994–97.
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visionären. Ja, han passade inte in tillsammans med Öjborn62 som då var chef för Lant-
mäteristyrelsen, utan han blev utkastad med sitt projekt och bildade en egen enhet som
sedan också blev en egen myndighet med en egen överdirektör, senare generaldirektör.
Det är inte många projekt som har den, så att säga, utsikten att få den ställningen. Sedan
var det också naturligtvis spänt med Lantmäteriet, det har vi nämnt och vilken utveck-
lingsverksamhet CFD skulle ha och det här med digital registerkarta som var ett projekt
som vi hade. Det fick vi lägga ned på CFD därför att det var ju Lantmäteriet som skulle
göra. Men ändå på den tiden, då var inte Kartverket och Lantmäteristyrelsen hopslagna
ännu utan det skulle de göra. Så att det var lite, ja, diffust med vem som gjorde vad.

Sture Hallström: Blev någon försöksverksamhet med digital registerkarta inom CFD?

Bengt Rystedt: Nej, nej, det blev ingenting. Vi funderade på hur det skulle göras och det
var ingen som kom på hur det skulle göras och när Arne Andersson slutade, som var
projektledare för det hela … när Lantmäteriet ville göra det själva så dog det ut. Det se-
naste som har hänt i digital registerkarta var i förra veckan när Kristin Andreasson, dispu-
terade på hur man skulle kunna åstadkomma en legal digital registerkarta.63 I avhandling-
en gav hon inte svaret hur det skulle göras men hon hade många alternativ. Så att det
finns ännu ingen lösning på digital registerkarta, alltså det, koordinaterna.

Per-Anders Karlgren: Men nu, förlåt, nu använder du begreppet lite tokigt. Rättsverkan
för digitala koordinater.

Bengt Rystedt: Ja, just det, jag skulle just säga det.

Per-Anders Karlgren: Jaså, förlåt.

Bengt Rystedt: Att koordinaterna ska ha rättsverkan. Sedan har vi ju beteckningsrefor-
men med vilka diskussioner det var om att ändra beteckningarna. Det är mycket att prata
om där. Man ska komma ihåg nu också att Lantmäteriet registrerar fastigheter och in-
skrivningsmyndigheterna registrerar äganderätt och Skatteverket registrerar taxeringsvär-
det. Och SCB64 registrerar var folk bor och alltihop hänger på var fastigheten ligger. Det
är ju det som gör fastigheten till grundläggande begrepp. Sedan hade vi jordregister och
stadsregister som var två olika saker som också slogs ihop i den här sammanläggningen.
Äganderätten, eller nyttjanderätten, var egentligen inte knuten till fastigheten utan till den
person, fysisk eller juridisk, som innehade respektive rätt. I städerna hade man nyttjande-
rätt, man hade inte äganderätt egentligen. Det började tidigare på landsbygden att man
fick äganderätt men i städerna hade man en nyttjanderätt till en stadsäga. Det där för-
svann med en jordabalk någon gång. Ja, och en sak som vi fick göra var att behålla sock-
engränserna. Vi hade hembygdsföreningen i Sverige som agerade på allting som rörde
fastigheter. Man skulle inte röra socknarna för det är väldigt mycket som registreras till en
fastighet på socken. Även om socken försvann på 1860-talet så levde det ännu kvar i be-
greppet för lång tid framöver. Ja, jag slutar där.

62 Lars Öjborn, 1917–1973, civ.ing. L, KTH 1941. Öbjorn tjänstgjorde inom lantmäteristaten i Norrbottens
län mellan 1941 och 1947 och blev byrådirektör på Lantmäteristyrelsen 1949 samt byråchef 1954. 1956
blev Öjborn överdirektör och chef för Rikets allmänna kartverk, 1959 generaldirektör och chef för Lant-
mäteristyrelsen och 1972 generaldirektor och chef för det nybildade Lantmäteriverket. Öjborn var också
ordförande i Kartverkskommissionen från 1960.
63 Kristin Andreasson, På gränsen till framtiden: möjligheter till koordinatbestämda fastighetsgränser, Fastighetsveten-
skap, Lunds tekniska högskola (Lund, 2008).
64 SCB, Statistiska Centralbyrån.



25

Sture Hallström: Tack så mycket, Bengt. Jaha, sedan ska vi väl ändå erinra oss att det
här handlade om IT-historia så att någonting måste vi prata om IT också. Ska du börja
med det, Ulf? Varsågod.

Ulf Bjälkefors:65 Jaha, tack. Ja, jag heter alltså Ulf Bjälkefors och började min bana på
CFD år 1969. Före det, efter att ha tagit studentexamen här i Stockholms förorter och
gjort militärtjänst vid Försvarets Radioanstalt som man ju ser i tidningen varenda dag nu
för tiden, så började jag studera matematik och matematisk statistik, numerisk analys, in-
formationsbehandling på Stockholms högskola på den tiden som sedan blev universite-
tet. Parallellt med studierna blev jag anställd på Försvarets Radioanstalt. Så mycket kan
jag väl säga om Försvarets Radioanstalt, jag tror nog att ni kan gissa vad de sysslar med
idag efter alla tidningsskriverier. Men det är jag förbjuden att prata om sedan 1969.

Sture Hallström: Annars kunde ju P O här få en idé om ytterligare en fokusgrupp, kan-
ske.

Ulf Bjälkefors: Ja, just det, det kan vara en intressant grupp att nysta i, kanske. Jag måste
i alla fall berätta en sak från min tid på FRA som blev från 1960 till -69. Efter ett år kom
jag in på ADB-området, IT-området, och kom att jobba med BESK66 tillsammans med
en person som heter Bengt Cedheim67 som har varit väldigt betydelsefull för CFD. Jag
vill nämna några ord om honom, han är tyvärr bortgången så han finns inte hos oss idag.
Vi jobbade ihop, tror jag från -60 till -63, -64 vid FRA. Sedan bestämde han sig för att
han ville syssla med lite utredningar så att han blev sekreterare i någonting som hette
ADB-utbildningssakkunniga.68 De lade förslag kring en ettårig ADB-utbildning som sista
påbyggnadsår efter den normala skolgången på den tiden. Jag kommer inte ihåg vad skol-
formerna kallades för. Den här utbildningen kom vi att ha nytta av sedan, för att man
startade de här utbildningarna runt om i landet. Bland annat i Gävle har vi haft de som
har gått ut den här ettåriga ADB-utbildningen de har kommit att vara betydelsefulla i vår
systemutveckling på CFD som systemerare och programmerare. Efter tiden hos ADB-
utbildningssakkunniga så kom Bengt tillbaka till FRA några månader. Men nu hade han
ju fått smak för det här med utredandet och då hamnade han i Fastighetsregisterutred-
ningen som sekreterare hos Helmer Wallner. FRU69 kom ju så småningom bli en försto-
rad kommitté som började med att anställa en del folk. 1968 så startade man koordinat-
registreringen med egenhändigt komponerad utrustning och det var mycket pionjäranda i
den delen. Man startade även då databehandlingen av koordinatregister med hjälp utav
hålkort och magnetband och datalistor. Bengt satte då igång med att rekrytera några per-

65 Ulf Bjälkefors, f. 1938, matematiker och matematisk statistiker. Efter studier vid Stockholms högskola
1959–62, anställdes Bjälkefors vid Försvarets Radioanstalt (FRA) och arbetade med programmering och
systemutveckling. Bjälkefors gick därefter över till CFD, där han bl.a. var systemutvecklingschef 1969–79
och chef för den tekniska enheten 1979–86. Sedan 1997 arbetar Bjälkefors som systemanalytiker för Swe-
desurvey AB.
66 BESK, förkortning för binär elektronisk sekvens-kalkylator, Sveriges första elektroniska dator. Konstruk-
tionen av BESK skedde vid statliga Matemaskinnämnden (MMN) och leddes av Erik Stomme. BESK togs
i drift i december 1953 och invigdes i januari 1954. Den fanns i MMN:s lokaler på Drottninggatan 95 i
Stockholm.
67 Bengt Cedheim, 1921–1998, fil.kand. i matematik och matematisk statistik, Stockholms universitet. Ced-
heim var anställd vid FRA till 1963 då han blev sekreterare i ADB-utbildningssakkunniga. 1965 blev han
sekreterare vid FRU och fortsatte sedan inom CFD som han lämnade i början av 1980-talet. Fram till pen-
sionen 1986 arbetade Cedheim på Statskontoret.
68 ADB-utbildningssakkunniga. Statlig utredning som tillsattes 1963 för att föreslå utbildning av program-
merare och systemerare. Förslaget var utformat som en ettårig ADB-utbildning som ett sista påbyggnadsår
efter avslutad enhetsskola. Den föreslagna utbildningen kom att bedrivas i många av landets kommuner.
Utredningen lämnade betänkandet Fackutbildning i automatisk databehandling (SOU 1965:56).
69 FRU, förkortning för Fastighetsregisterutredningen. Se fotnot 32.
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soner som skulle försöka genomföra den här fastighetsdatareformen och då tog han
bland annat kontakt med mig. Därför kom jag från -69 att sitta i CFD:s lokaler som på
den tiden var spridda utöver Stockholm, i Gamla stan inledningsvis.

Jag minns sommaren och andra halvåret -69 då jag fick den intrikata uppgiften att
försöka se hur man skulle hitta något bra sökbegrepp för fastigheter och det var minsann
ingen lätt uppgift. Därför att som Bengt nämnde, så hade FRU föreslagit att man skulle
skapa ett enhetligt fastighetsregister av det som tidigare var stadsregister och jordregister
som hade helt skilda beteckningssystem. Inskrivningsregistret följde naturligtvis sättet att
beteckna fastigheter, men fastighetsbeteckningarna de var väldigt långa och otympliga.
Jag tror att på stadsregisterområdet kunde man nog skriva en halv bildskärmssida bara
för att få en komplett fastighetsbeteckning för att kunna söka fastigheten, och det var
inte så väldigt lyckat. Sedan hade man beteckningsreformen också den föreslagen av
FRU. Där hade man bestämt att gå ifrån stadsägobeteckningar och det här med att regi-
strera fastigheter per socken till att använda kommun och sedan ha ett gemensamt be-
teckningssystem. Det gjorde att vi skulle ha nya beteckningar. Så vi skulle ha nya beteck-
ningar och vi skulle ha de gamla kvar för de måste man kunna söka på eftersom det fanns
så mycket dokument ute i landet som refererade till gamla beteckningar. Så här började
vi, Bengt och jag, att arbeta med beteckningshanteringsfrågan. Jag försökte väl stå för
teorierna med den bakgrund vi hade från FRA. Det var väldigt mycket logiskt tänkande
vilket man sysslade med på FRA. Resultatet blev en helt egen accessmetod för att dels
kunna söka på hela fastighetsbeteckningen. Eftersom fastigheter hänvisar till andra fas-
tigheter, det kunde vara hundratals med hänvisningar så gällde det att hålla nere lagrings-
volymen. Man kunde inte lagra de här långa fastighetsbeteckningarna. 1969 så var skiv-
minnen dyra och datorerna de var också dyra och långsamma så det gällde att krympa
datavolymen på ett effektivt sätt. Bengt programmerade och jag stod för teorierna.

Sedan skulle vi dessutom bygga detta fastighetsdatasystem som skulle vara terminal-
baserat. Man skulle använda sig utav bildskärmar vilket också var ganska nytt då. Fastig-
hetsregisterutredningen talade om hålkort från början, och sedan blev det magnetband.
Men när Inskrivningskommittén kom två år senare då var det helt plötsligt frågan om
terminalbaserat system. Då blev det kontakt mellan CFD och Statskontoret. Vi hade en
konsult som väl Statskontoret hade föreslagit för Helmer Wallner och det var Carl-Ivar
Söderberg som nämndes tidigare. För övrigt var han då redan bosatt i Gävle på 60-talets
slut. Jag kan även nämna att Helmer Wallner var född i Gävle så att därför kan man ju
undra varför myndigheten så småningom kanske hamnade i Gävle och drog med sig
Lantmäteriverket där.70 Men det förtäljer väl inte historien i övrigt.

I alla händelser så sade Statskontoret att ”kanske ska vi använda lite ny teknik”?
”Skulle ni kunna testa det här med databashanteringssystem som är någonting nytt?”
IBM71 hade kommit med ett system som hette IMS72 och det tyckte vi och Statskontoret
lät intressant för det här var ju nydanande. Det var så pass nydanande så att det egentli-
gen inte fanns i Sverige utan IBM fick över overheadbilder från USA som vi fick använda
oss av för att kunna programmera de här systemen från början. Denna programmering
kom att leda till ett första försökssystem som skulle gälla för norra delen av Uppsala län,
cirka 50 000 fastigheter, och med terminaler i Uppsala som skulle göra registreringen.73

70 Bjälkefors syftar på CFD:s och Lantmäteriets statliga utlokalisering till Gävle 1973. E-post Ulf Bjälkefors
5/11 2008.
71 IBM, International Business Machines. Multinationellt IT-företag grundat 1911.
72 Eg. IMS/360, förkortning för Information Management System/360, ett databas- och datakommunika-
tionssystem speciellt utvecklat för stora transaktionsvolymer. Systemet utvecklades av IBM och Rockwell
Space för Apolloprojektet. Det var i drift 1968.
73 Terminalerna i Uppsala fanns vid länslantmäterikontoret, hos stadsingenjören, samt vid Uppsala norra
domsaga och Uppsala rådhusrätt. Dessa myndigheter skulle svara för ajourhållning av det uppbyggda fas-
tighetsregistret. E-post Ulf Bjälkefors 5/11 2008.
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Det var dessutom även tal om datafångst det vill säga att fånga informationen ifrån
de manuella registren och det prövades några olika metoder. När det gällde jord- och
stadsregister så bestämde man sig för att registrera direkt på hålkort, medan man på in-
skrivningssidan skulle använda sig utav terminalerna installerade i Uppsala. Det var inte
helt enkelt att få fungerande telefonlinjer mellan IBM:s datacentral i Stockholm, och
Uppsala. Det var inte helt bra tillgänglighet alla gånger, vilket resulterade i att inskriv-
ningsdomaren vid domsagan köpte in garnnystan och stickbeskrivningar så att när svars-
tiderna blev för långa så satt personalen och stickade. Men man lyckades så småningom
att få datafångsten gjord. För övrigt kan jag nämna att den inskrivningsdomaren senare
blev den första JämO:n i Sverige, Inga-Britt Törnell.74 Så det är många kända personer
som har farit förbi.

Efter försöksperioden så skulle man försöka gå vidare, det gjordes en utvärdering.
Samtidigt blev CFD myndighet som har nämnts från 1 juli -71 och Sture blev min chef
då. Vi var tillsammans till -74 då Sture bestämde sig för bankvärlden och då kom nästa
enhetschef när det gäller systemutvecklingen. Det var en person som hette Roy Svens-
son75 som kom ifrån Statskontoret och hade sysslat med datorupphandling för statliga
myndigheter, och han satt till -78. Då fick jag förfrågan att ta över efter Sture men tacka-
de nej då för jag kände det att det var väldigt intressant att hålla på med det här system-
utvecklingsarbetet så jag tyckte att den administrativa problematiken tog över.76 Men -78
så kände jag, det kanske är dags nu i alla fall.

Från -78 hände allting med väldigt snabb följd kan man väl säga, när det gällde infö-
rande av fastighetsdatasystemet i nya delar av landet. För att -76 fick systemet slutligen en
rättsverkan i det första länet och man lämnade pappersregistren. Det var den 1 januari
som Uppsala län fick rättsverkan och det var ju många turer på vägen som vi säkert kan
återkomma till här. Samtidigt fick vi beslut att vi skulle få gå vidare i ytterligare några län,
och det var Stockholms län och Gävleborgs län. Så ett andra område som kom in var
Gävle sedan -79 och tredje området blev Norrtälje tingsrätt, också under -79. Det syste-
met som vi hade förslagit under Stures tid var att vi skulle bygga ett centraliserat rikssy-
stem, men problemen vi hade det var inte bara det här med kommunikation, det var även
det här med datorernas prestanda och kostnad. Det fanns inga datorer som kunde klara
av hela fastighetsbeståndet i Sverige för att det skulle då behövas fem stycken datorer av
storleksordningen IBM 370-158,77 tror jag. Under Roys tid så gjorde vi en del utredningar
och lyckades bland annat öka systemets kapacitet genom att byta från IMS till ett svenskt
databashanteringssystem som var utvecklad av en person som tidigare jobbade på ASEA.
Han heter Christer Rosén grundare av firman AROS/ROSAM, ROSAM står för Roséns
Accessmetod.78 Christer är en väldigt duktig person som jag tror vi har haft väldigt god
nytta av när det gäller utvecklingen av fastighetsdatasystemet i Sverige.

Stora frågor som dök upp det var nog när vi kommer in på mitten av 80-talet när vi
börjar närma oss femtio procents genomförande i landet. Då blev helt plötsligt omvärl-

74 Inga-Britt Törnell. Törnell var rådman på inskrivningsavdelningen vid Stockholms tingsrätt 1966–70 och
sedan försöksledare på inskrivningssidan under CFD:s dataförsök i Uppsala 1970–71 och 1974–75.
75 Roy Svensson. Svensson har arbetat på Statskontoret med upphandling av datorer och kringutrustning,
senare som enhetschef för systemutveckling på CFD fram till 1978. Efter detta var Svensson anställd på
dataföretaget CMA som sysslar med leasing av datorutrustning.
76 Bjälkefors syftar på förfrågan att ta över chefsskapet för CFD:s tekniska enhet som hanterade systemut-
veckling, datafångstfrågor samt dataproduktionen. Datadriften hanterades av DAFA som hade en filial i
Gävle. Sture Hallström lämnade CFD 1974. E-post Ulf Bjälkefors 5/11 2008.
77 Eg. IBM System/370 Model 158. Detta var ett mellanstort, högpresterande, s.k. data processing system
med ett minne på 4 MB. Modellen togs fram 1972 och togs ur produktion 1980.
78 Christer Rosén, f. 1941, vd för ROSAM ADB AB. Företaget utvecklar generell programvara för IBM:s
stordatorer och för Unix- och Windowsmiljöerna. AROS en transaktionsserver och ROSAM är ett data-
bashanteringssystem.
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den intresserade utav fastighetsinformationen. Därför att när femtio procent var inne så
kunde de väl konstatera, de olika intressenterna, att nu kommer nog resten av landet ock-
så. Alltså måste vi se till att vi får tillgång till informationen och använda den i vår verk-
samhet. Så det blev en brant stegring utav att man ville ansluta sig till systemet på ett eller
annat sätt. Här dök det upp väldigt många frågor om sårbarhet och integritet som var
någonting som förföljde oss från mitten, slutet på 70-talet och framöver.

Jag minns dessutom det här med datakommunikationen. Televerket hade sedan tidi-
gare fasta kommunikationsförbindelser, från början med en hastighet av 2 400 bits per
sekund och sedan 4 800 bits per sekund. Det var väl ungefär de hastigheter man kunde ta
kostnadsmässigt. Men i mitten på 80-talet så kom Televerket med nya anslutningsformer
som hette Datex79 och Datapak.80 Det dök upp någonting som hette Videotex81 och då
var det här med sårbarheten en brännande fråga. CFD ville veta varifrån man ställde frå-
gor mot systemet. Det var inte bara att ringa varifrån som helst och gå in och hämta in-
formation om fastighetsdata som till exempel skulle vara möjligt om anslutningsformen
Datel82 uppringt hade tillåtits. Den anslutningsformen var absolut förbjuden därför att då
kunde man ju ringa och söka information från grannländerna. Så här var det mycket
möda vi fick lägga ned på att bevisa, så att säga, att vi kunde komma upp i en bra säker-
hetsnivå.

Andra har redan vittnat om Sune Andersson som jag upplever som den verkligt stora
genomföraren i alla de motgångar som vi hade med olika blindskär som utredningar och
sårbarhetsberedningar, sårbarhetskommittéer och integritetsdebatter och allting sådant.
Men vad vi blev väldigt duktiga på det var att genomföra den här reformen för hela lan-
det, planeringsmässigt. För varje nytt geografiskt område vi gick in i vilket var det område
som styrdes utav tingsrätternas jurisdiktion, så behövde vi ungefär två år för att genom-
föra reformen för ett nytt område. Större delen av den tiden var ju faktiskt tiden för fas-
tighetsbeteckningsreformen när man skulle byta fastighetsbeteckningar och gå över från
socken och stadsägor till kommun, för att i den delen ingick utställningsförfarande och
det skulle ske kommunalt godkännande. Sedan hade vi själva dataregistreringen ifrån
böckerna som var en stor och tung aktivitet. Vi kartlade, så att säga, hela landet. Vi bör-
jade i de områden där vi hade den största ärendeutvecklingen, flest ärenden, och sedan
fick glesbygdsområdena vänta. Undantaget blev ju faktiskt Gotland som väl inte kanske
ska betraktas som ett glesbygdsområde, men det berodde på att Gotland tror jag hade
någonstans mellan femtio och hundra socknar som helt plötsligt bara blev en kommun
och där blev det väldigt svårt med beteckningsreformen.

79 Datex. Exempel på ett kretsloppskopplat datornät, ett s.k. curcuit switching-nätverk som bygger på en
standard kallad X.21. Datex lanserades av Televerket i oktober 1982 och var då ett av de första publika
datanäten i världen. E-post Ulf Bjälkefors 4/11 2008 samt Marcus Rejås, Datorkommunikation,
www.rejas.se/fritis/datorkommunikation/book1.html. (Information hämtad 11/11 2008).
80 Datapak. Exempel på ett paketförmedlande nät, ett s.k. packet switching-nätverk, där trafiken delas upp i
små paket som skickas genom nätet. Flera kan på så sätt nyttja nätet på samma gång. Datapak bygger på en
standard kallad X.25. Systemet marknadsförs idag av bland annat Telia och används till exempel för ban-
komater, kassasystem, företagsnät och telefonsystem. E-post Ulf Bjälkefors 4/11 2008 samt Marcus Rejås,
Datorkommunikation, http://www.rejas.se/fritis/datorkommunikation/book1.html. (Information hämtad
11/11 2008).
81 Videotex gick i Sverige till en början under namnet Datavision och var ett sätt att via det allmänna telenä-
tet skicka text och bild med hjälp av bildskärmsterminaler. Televerket startade försök 1981 med videotex
eller teledata. I Storbrittanninen fanns ett motsvarande, Prestel och Frankrike hade Minitel. Sam Fedida,
vid dåvarande British Post Office, sedermera British Telecom var den som 1974 uppfann tekniken, som då
benämndes viewdata.
82 Datel. Eg. Datel fast och Datel uppringt. Typ av anslutningsform där man använde Televerkets linjenät.
Datel fast innebar att man långtidsförhyrde ett trådpar i kablarna och var ensam på denna kanal medan
Datel uppringt innebar att man var ansluten under den tid man behövde, som ett telefonsamtal. Man hade
modemet i direkt anslutning till telefonen. E-post Ulf Bjälkefors 4/11 2008.
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Per-Anders Karlgren: De fick en speciallösning också, det här ville vi ju inte visa förrän
vi hade kommit fram till sista etappen i genomförandet.

Ulf Bjälkefors: Tidigare hade alla gissat att det skulle bli Kopparbergs län där man inte
hade genomfört laga skiftet ännu. Men Kopparberg kom faktiskt in betydligt tidigare. Så
vi gick i mål i september -95. Hastigheten var helt enkelt beroende på att reformgenom-
förandet betalades via anslag och vi var tre myndigheter som jobbade ihop med det här
och det årliga anslaget tillät inte högre hastighet. Vi registrerade 330 000 fastigheter per
år, ungefär, det var det snittet vi hade. Med avregistrerade fastigheter så var det informa-
tion om lite drygt fyra miljoner fastigheter som skulle in i systemet. Från -76 till -95, i
stort sett tjugo år, kom det hela att ta, detta genomförande. Sedan efter det blev det en
utredning på slutet av CFD:s verksamhet och CFD kom att slås ihop med Lantmäteriet.
Jag följde med över dit till en början och satt som chef för datadriften utav de samman-
slagna driftorganisationerna där. Men när man sedan efter två år skulle omorganisera igen
så kände jag att det här blir tungt så då bestämde jag mig för att hoppa över till utlands-
verksamheten som jag sysslat med sedan -97. Så att nu håller jag på med samma sak där,
att införa datoriserad fastighetsregistrering och fastighetsinformationssystem framförallt i
de forna Sovjetiska staterna. Jag kom i fredags ifrån Kirgizistan som jag besökte för tju-
gotredje gången sedan 2001. [skratt] Ja, det är väl i stort sett lite lätt om min bakgrund.

Sture Hallström: Så man får konstatera att Kirgizistan har fått en väldigt kvalificerad
och erfaren rådgivare i det här området. [skratt]

Ulf Bjälkefors: Ja, ja, kanske. Ja, de tar väl emot mig varje gång jag kommer.

Sture Hallström: Okej. Jaha, tack. Också IT då, Tommy, varsågod.

Tommy Ljunggren:83 Tack, Sture. Tommy Ljunggren. Jag kom till CFD i november
1973. Inte för att jag hade sökt någon tjänst där utan för att det var Arbetsförmedlingen
som gav mig en ams-tjänst där. Jag kom och knackade på dörren hos Bengt Rystedt. Han
kunde inte säga nej och på den vägen blev det, jag blev kvar. Jag var även den som i det
här gänget, ja, förutom Per-Anders då, varit kvar längst. Jag slutade här i februari på
Lantmäteriet. Jag var med i sammanslagningen där också. Nu är jag vd för Gävletravet.
Jag lämnade IT-branschen helt och hållet efter trettiofyra år men det kan vi komma till-
baka till lite grand senare varför. Men nåväl, när jag började på CFD då var det på ut-
vecklingsenheten och mitt första jobb där det var att koordinatsätta alla telefonstationer i
Sverige. Det var ett forskningsprojekt som Bengt hade tagit hem som skulle studera
kommunikation mellan företag och vart man ringde någonstans. Jag skrev också något
program som skulle samla data kring de banden vi fick. Jag tror nog kanske inte man får
göra så idag. Men det gjordes då, antalet minuter man pratade, tider på dygnet och så vi-
dare. Jag vet inte vad det blev utav det där, Bengt?

Bengt Rystedt: Inte jag heller.

83 Tommy Ljunggren, f. 1948, fil.kand. i matematik, numerisk analys, matematisk statistik samt ADB vid
Stockholms universitet. Ljunggren anställdes på CFD 1973 med arbetsuppgifter bl.a. inom programmering
och ADB, tekniskt ansvarig för IT-utvecklingen och del av ledningsgruppen 1989 och ansvarig för IT-
utvecklingsenheten på Lantmäteriet efter samgåendet 1995. Ljunggren har även arbetat med utlandsverk-
samheten i bl.a. Malaysia 1988–99, Australien, Vietnam, Saudi-Arabien, Grekland och Polen. Ljunggren
lämnade Lantmäteriet i februari 2008 och är idag vd för Gävletravet.
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Tommy Ljunggren: Nej, men så började jag. Sedan flyttade jag, efter ett år, till tekniska
enheten och var den som ansvarade för systemutvecklingen vid CFD. Då var man nyut-
examinerad från Stockholms universitet med ämnen som inte direkt gick tillbaka till
ADB. Det var matematisk statistik, numerisk analys, det var givetvis matematik och sen
avslutade jag med ett halvår kring ADB för det hade man kommit i kontakt med. Nume-
risk analys det lät intressant, så på den vägen var det. Så det var ju programmering och
bygga system jag var intresserad av och det fick jag då chansen till när jag kom in på tek-
niska enheten. Det är först såhär efteråt man har reflekterat över varför CFD, om jag be-
traktar det som ett projekt, gått så enormt bra över tiden. Framförallt tidshållningen som
flera har varit inne på här. Nu ska vi komma ihåg att detta gäller både system och sätta i
drift datafångsten, för de som var datafångare, det gjordes på tid. Det klarades av på ut-
satt tid och det är någonting unikt i dagens IT-utveckling. På tekniska enheten fick jag en
hel del olika sysslor. Jag började som programmerare, det hette systemman på den tiden,
och det ska väl kanske motsvara dagens systemdesigner, sedan blev jag systemchef vad
det gällde fastighetsdatasystemet och det kanske kan liknas med arkitekt eller något så-
dant idag. Skillnaden då mot idag är att på den tiden fanns det en systemchef. Sedan från -
89 blev jag tekniskt ansvarig för systemet som sådant och då också deltagare i CFD:s
ledningsgrupp. Vid sammanslagningen -95 blev jag ansvarig för en av de utvecklingsen-
heter som kom inom IT. Det var för den som hade hand om den textbaserade utveck-
lingen, alltså den, där ansvaret för fastighetsdatasystem ligger. Efter diverse omorganisa-
tioner som berörts så ökade ansvaret mer och mer och när jag slutade så var jag ansvarig
för den centrala systemutvecklingsenheten på Lantmäteriverket. Jag kan nämna att då var
vi 115 personer och använde en 30–35 konsulter årligen. Det ska jämföras mot CFD som
var 75 personer in allo när vi gjorde den här utvecklingen, inklusive de personer som inte
var direkt IT-relaterade.

Det som präglade jobbet från början och som man har tänkt tillbaka på, det var Sune
Andersson som person, en otroligt stark ledare. De lösningar som gjordes, de beställdes
utifrån att det här ska lösas funktionellt och när de kom över till tekniska sidan för att
lösas ja, då var det tekniska sidan som tittade på det och ansvarade för de lösningar som
togs fram. Sedan hittade man ett språk där man kommunicerade mellan de som hade be-
ställt och fick se att här fick jag svar på mina funktioner. Tekniken svarade tekniker för.
Det kom ju även på den tiden, ska vi säga, förslag på lösningar hur det skulle vara. Det
här tog jag upp med Sune speciellt på 80-talet när attacken kom ifrån de 4GL-språken.84

Det här är inte bra om det ska delas upp, sade jag. Då fick jag det med mig från Sune att
har du problem med någon eller några då hör du av dig till mig så ska jag hjälpa dig att
lösa det. Det har berörts också att systemet vi utvecklade var ett centralt system. Utveck-
lingen av systemet var väldigt centralt styrd och de personer som har präglat det har ju
nämnts här också. Sture inte minst, Bengt Cedheim, och Ulf. Och där fanns en grupp
som utsågs inom tekniksidan som granskade alla lösningar innan de sattes i drift. Produk-
tionen var oerhört viktig, det togs ingenting i produktion innan produktionssidan hade
accepterat att nu är det dags att ta det här i drift. Då var det ledstjärnan som Sune hela
tiden deklarerade, det är stabil och säker drift som gäller. Hellre fortsätter vi med någon-
ting som inte är bra än att vi ger oss in på någonting som vi inte vet vad det är när det ska
sättas i produktion. Nu vet vi alla som har träffat Sune att han var pigg på att ge sig in på
en mängd områden men när det gällde det här med produktion och ut i systemen, då var
han en försiktig general och predikade efter en stabil och säker drift. När jag kom ned på

84 GL-språk, programmeringsspråk i olika generationer. 4GL står för fjärde generationen av programme-
ringsspråk med språk som RAMIS, FOCUS etc. Dessa var föregångarna till s.k. högnivåspråk och seder-
mera SQL. Generation 1 GL-språk är binär kodning, generation 2 är assembler som fortfarande är maskin-
nära men tolkbara och generationen 3 är språk som FORTRAN, COBOL, PASCAL m.fl. E-post Tommy
Ljunggren 11/11 2008.
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tekniska enheten då körde vi fortfarande hos DAFA och sedan var det lite stiltje efter-
som vi gick och väntade på att få rättsverkan. Det var den här konverteringen, eller mi-
greringen, av systemet över till AROS/ROSAM Rosen som tog plats. Det var en väldigt
stor stridighet mellan oss och DAFA. DAFA vägrade ta systemet i drift för de hade inte
tillräcklig kunskap i systemet. Då sköts det på driftdatumet efter migreringen och slutade
som en regeringsfråga. Det var faktiskt Ingemar Mundebo85 som skrev under beslutet att
fastighetsdatasystemet ska köras på AROS/ROSAM. Sedermera blev det en samman-
slagning mellan CFD och DAFA men den hade nog mer att göra med att DAFA inte
hade några andra kunder i Gävle och då var det naturligt att man slog ihop de här organi-
sationerna, driftorganisationerna.

Per-Anders Karlgren: DAFA blev aktiebolag, kan vi nämna, och då ville man ha kvar
filialen i statens händer.

Tommy Ljunggren: Ja, just det. Jag kan också nämna att det här systemet som utveck-
lades från början har genomgått flera förändringar. Jag brukar prata om att det har haft
minst tre olika generationer. Från början var det ett rent registreringssystem som skulle
användas internt inom såväl FR-sidan86 som IR-sidan87 för att registrera innehållet. Det
var inte frågan om något handläggningsstöd som skulle vara något beslutsstöd för någon
av handläggarna i det här sammanhanget. På IR-sidan var det väl kanske lite grand stöd,
naturligtvis, att kontrollera dess data på vägen in så att det var korrekt data som kom in.
Från mitten av 80-talet kom de här kraven utifrån att det ska vara externt möjligt att
komma åt det här systemet och det som erbjöds var det som Ulf berättade om. Vi släppte
in banker och kommuner lite grand men kommunerna kom faktiskt in då också mera
som ajourförare i vissa sammanhang. Tidigt 90-tal, då kom det krav på att det skulle vara
mera handläggningsstöd. Då fick teknikerna en utmaning att klara det här med när datat
är handläggningsdata och när det blir att betrakta som registerdata. Det var också en legal
fråga men där hade vi väldigt trygg rådgivning. De som fanns där, bland annat Bo Lin-
dén, hade en väldigt bra syn på det legala. Det var alltid ett beslut som skickade över da-
tat, så att säga, när vi hade registrerat så att det blev legalt i sammanhanget. Kraven som
också kom var att andra system, inte bara banksystem utan kommunala system och även
andra myndighetssystem, ja, de ville komma åt mängder av data. Man pratar om ren fil-
överföring som accessmetod. Även på den sidan gick vi hand i hand med lagstiftningen.
Den fjärde generationen kom på 2000-talet genom de webbapplikationer med Internet
och elektroniska dokument och så vidare. Det som är, ja, i alla fall bra i det här samman-
hanget, det är att grundpelarna i fastighetsdatasystemet, själva databasen i det här registret
och de applikationer som ligger i skalet närmast kring databasen, de har stått pall genom
de här skiftena som har varit av systemet som sådant. Det har inte gjorts några stora för-
ändringar i botten, längst ned på det här systemet. Det har klarat av förändringarna. Det
klarade till och med av den här stora organisationsförändringen att gå från 93 inskriv-
ningsmyndigheter till 7 stycken utan att man gjorde någon stor insats. Det var någonting
vi bävade för när vi började titta på det. Ja, då höll även de hörnstenar som var uppdrag-
na av dem som hade dragit linjerna för det initiala systemet. Jag kan gå in på en sak som
har nämnts tidigare också. Vi separerade väldigt tidigt systemen för datafångst och sy-

85 Ingemar Mundebo, f. 1930, socionomexamen 1954, fil.lic. 1964 samt fil.dr 2008, Stockholms universitet.
Mundebo var riksdagsledamot för folkpartiet och Stockholms läns valkrets 1965–80. Efter den borgerliga
valsegern 1976 blev Mundebo statsråd och chef för budgetdepartementet, samt chef för ekonomideparte-
mentet 1978–79. 1980–86 var Mundebo landshövding i Uppsala län och vidare generaldirektör för Riksre-
visionsverket 1986–93.
86 FR, förkortning för fastighetsregister.
87 IR, förkortning för inskrivningsregister.
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stem för driften av fastighetsdatasystemet. Inte minst den delen har varit väldigt viktig för
oss i utlandsverksamheten. En viktig komponent till vi märkt i utlandsverksamheten är
det nära samarbete som har varit med framförallt jurister men även lantmätare och tekni-
ker. Kommer man utanför Sverige så är det inte självklart att de här grupperna pratar
med varandra och det gjorde vi på ett väldigt fint sätt under CFD-projektet och det har
varit en väldigt fin lycka. Jag stannar där.

Sture Hallström: Tack, Tommy. Det du sade om att systemets kärna står sig, min reflek-
tion är att det egentligen är ett fantastiskt betyg till det arbete som gjordes i slutet av
1960-talet. Därför att jag har en väldigt tydlig bild att den korta period jag var inne då vi
gjorde det så kallade driftsystem 1,88 ja, det var en hel del arbete men det bygger ju i sin
tur väldigt tydligt på det försökssystem som användes från 1969 ungefär. Det är ett fan-
tastiskt betyg till Ulf, Bengt Cedheim, Thord Persson89 och andra som gjorde systemet.
Att man inte bara kunnat leva med systemet under hela denna period och de förändringar
som bland annat Tommy har beskrivit här, utan att det är i ganska gott skick. Att det inte
känns som en mardröm att behöva leva med detta. Det är ett väldigt, väldigt gott betyg.

Ulf Bjälkefors: Mardrömmen är väl att bygga om det, eller hur, Per-Anders?

Per-Anders Karlgren: Jo, det ju dags nu ändå att förnya den här plattformen.

Sture Hallström: Ja, det var inte som ett argument för att man inte ska göra det, men
min poäng är …

Per-Anders Karlgren: Nej, jag håller fullkomligt med om slutsatsen att det har hållit
förvånansvärt bra och det har varit väldigt tåligt och bra utvecklingsmässigt.

Sture Hallström: Jag känner ju till en del andra miljöer. Ibland har man inte lyxen att få
välja på vilket sätt, vid vilken tidpunkt, man ska göra omläggning, utan man tvingas till
mycket stora projekt därför att man står i en teknisk återvändsgränd.

Tommy Ljunggren: Det är just det jag också vill poängtera att det är en så pass stabil
grund så att den ger möjlighet för vägval då.

Sture Hallström: Ja, tack. Tack ska ni ha allesammans, det här var ett väldigt fint och
skojigt kalejdoskop utav bilder över vad som inträffade och vad som gjorde att saker och
ting inträffade. Nu tycker jag att vi tillsammans med de intresserade och uthålliga åhörar-
na har gjort oss förtjänta utav en kopp kaffe. Sedan ska vi ge oss in på ett antal teman
som jag har lite fusklapp på, men det blir väl lite explorativt hur det kommer att bli, skul-
le jag tro. Nu tar vi och sträcker på benen och tar en kopp kaffe och samlas igen efter
tjugo minuter eller vad det kan vara. Kaffe har vi här ute.

–Kaffepaus–

Sture Hallström: Ja, jag tror vi tar och kör igång, så att vi kan bli klara i tid, framförallt
hinna med så mycket som möjligt. Ja, om man nu ska försöka, så att säga, strukturera det

88 Driftsystem 1. Detta var ett system som utvecklades av CFD under perioden 1972–74 och som användes
under försöksverksamhet och drift med rättsverkan i Uppsala län. Detta system utgör fortfarande basen för
dagens system. Brev Sture Hallström 10/11 2008.
89 Thord Persson, f. 1938. Persson anställdes vid CFD 1968 som systemutvecklare och sedan som chef för
produktionsfunktionen (funktion inom tekniska enheten) 1973–86. Efter denna tid var Persson anställd vid
Swedesurvey AB.
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här kalejdoskopet så tänkte jag kanske att man skulle kunna börja med frågan om besluts-
fattandet. Om man börjar i den änden att Fastighetsregisterutredningen genomfördes och
lades fram 1966 med ett visst perspektiv och då innefattade, som Rune Olsson har varit
inne på här, ett förslag om koordinatsättning utav fastigheter. Då kan man fråga sig hur
remissbehandlingen var och hur beslutsdiskussionerna var kring det? Och sedan kan vi
bygga på med Inskrivningskommittén och hur det här kom att föras ihop och så vidare.
Vi kanske kan börja med FRU90 och hur det kom att så småningom bli ett beslut av detta.
Börje?

Börje Alpsten: Ja, jag kan inte gå in på de detaljerna för jag kan för lite om det. Men jag
har funderat lite under resonemangen här. Som jag uppfattade det så var fastighetsdata-
kommittén som då låg på Justitiedepartementet, i första hand en fråga om hur man klarar
inskrivningsväsendet. Men senare så kom de andra frågorna.

Sture Hallström: Förlåt, Börje, om vi tar det här i kronologisk ordning?

Börje Alpsten: Då var, då var de verkligt stora frågorna … Nu var jag borta så det är
möjligt att jag svarar fel, men jag vill säga att man kan ha tyckt att man från början skulle
ha startat den här kommittén inom ett annat departements område. Men jag vill ändå
säga att vad jag kan komma ihåg så var det skälet till det och det gör väl kanske att det
blev lite snett i början och där man inte i så stor utsträckning kastade sig över det som
sedan har blivit en mycket fin utveckling på fastighetsdatasidan.

Sture Hallström: Mmm, men Börje, om vi går tillbaka, för att det som inträffade först
det var väl ändå fastighetsutredningen som lades 1966 och det var väl inom, var det Ci-
vildepartementet?

Börje Alpsten: Det var inom Justitiedepartementet.

Sture Hallström: Det var inom Justitie. Okej förlåt. Och sedan var det?

Börje Alpsten: Det var därför som jag säger att det var inskrivningssidan som var intres-
sant.

Sture Hallström: Okej. Och sedan var det då någon form av remisshantering kring den-
na?

Börje Alpsten: Ja.

Sture Hallström: Kring utredningen, vad svarade remissinstanserna?

Börje Alpsten: Ja, det var inga problem där. Man startade året efter om jag minns rätt.
De lade förslaget -67, nej, -66 var det, och sedan startade man -67. Men det är möjligt,
rätta mig om jag har fel där.

Sture Hallström: Och sedan var det då inskrivnings … Förlåt, Bo.

Ulf Bjälkefors: Får jag bara säga det att FRU:s utredning, den föreslog att man vid den
tidpunkten skulle skapa ett register baserat på hålkort och magnetband. Alltså för att da-
tabehandling stod ungefär vid den nivån vid den tiden.

90 Eg. Fastighetsregisterutredningen.
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Sture Hallström: Och hur det kom, det kommer vi till.

Ulf Bjälkefors: Och man fattade ett beslut -68 att man skulle genomföra enligt FRU:s
förslag.

Sture Hallström: Med den tekniken som där skisserades.

Ulf Bjälkefors: Ja, just det, men då hade IK, Inskrivningskommittén, kommit.

Sture Hallström: Precis. Och då släpper vi in Bo, ja?

Bo Lindén: Inskrivningskommitténs betänkande, Statens Offentliga Utredningar 1969:9,
tror jag det är som lade fram sina förslag. Det är en tunn utredning men väldigt väl
genomarbetad och väl genomtänkta framåtsyftande förslag. Bland annat har vi nämnt det
här med att det byggde på en terminalbaserad lösning. Metoderna för datafångst blev där-
emot någonting helt annat. Men hela förslaget var genomarbetat och bra. Remissutfallet
var positivt och man fattade beslutet om att ADB skulle införas på inskrivningsväsendets
område. Man hänvisade till FRU och konstaterade att de här båda registren tekniskt kan
samordnas. Och CFD skapades då som en kommitté med i uppgift att förbereda det här.
Det var bra och genomarbetade utredningsförslag som låg till grund för det fortsatta re-
formarbetet.

Sture Hallström: Var det Inskrivningskommittén själv som föreslog den här integratio-
nen med fastighetsregistret?

Bo Lindén: Jag vill minnas att det var så, men man konstaterade att det här skulle kunna
integreras på det sättet och det blev en fortsättning också. I det vidare reformarbetet fick
man specificera innehåll och teknisk uppbyggnad och så vidare, och det skedde i olika
etapper där vi lade förslag.

Sture Hallström: Rune.

Rune Olsson: Ja, jag är väldigt osäker på detaljerna, men jag har en bestämd känsla av
att intresset för de här frågorna var starkt i Justitiedepartementet och det var nog person-
anknutet till Ingvar Gullnäs91 som då var expeditionschef och med stöd av Börje Alpsten.
Därför tror jag att det var det departementet som drev de här frågorna medan jag är osä-
ker på om Civildepartementet eller dess föregångare, Inrikesdepartementet, var huvud-
man för Lantmäteriet. Jag tror det låg på Jordbruksdepartementet vid den tiden. Och jag
är, utan att vara säker, ändå rätt så övertygad om att därifrån var man inte särskilt aktiv.
Det har framgått redan förut att inom Lantmäteriet fanns spänningar mellan personer i
ledningen och Helmer Wallner. Och Lantmäteriet var väl inte särskilt entusiastiskt i alla
avseenden till exempel för koordinatsättning vilket framgår av Hägerstrands inlägg i den
här boken.92 Men däremot när det gäller remissyttrande från samhällsplaneringens sida
beträffande koordinatregistrering och så vidare så har stödet alltid varit oerhört starkt
både över utredningarna och över en utredning som CFD gjorde som i samband med

91 Ingvar Gullnäs, f. 1924, juristutbildning Uppsala universitet 1949, därefter tingsnotarie i Falun. Gullnäs
har sedan arbetat på Justitiedepartementet som departementsråd och expeditionschef. Han var även ordfö-
rande i Samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem (SARI) som tillsattes 1966. 1974 utnämn-
des Gullnäs till justitiekansler. Från 1980 fram till pensionen 1986 arbetade han som landshövding i Kop-
parbergs län.
92 Adorée Förare-Nordberg, Nils-Göran Nilsson & Olle Wastesson (ed.), ”Egendomliga” data: en vänbok till
fastighetsdatasystemet, Centralnämnden för fastighetsdata (CFD), (Gävle, 1995).
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konferensen om koordinatbestämda data 1969. Men det är alltså lite oklart för mig hur
beslutsgången var mellan departementen. Men det var Justitiedepartementet som var dri-
vande, det kan jag gott erkänna från vårt håll.

Sture Hallström: Ulf.

Ulf Bjälkefors: Ja, om man går in och tittar i den här boken, ”Egendomliga” data, som har
en del datum i kronologisk ordning så tog Riksdagen beslut om reformen -68 beträffande
FRU, fastighetsregister, och Kungl. Majt. utfärdade en kungörelse i maj -68 om upplägg-
ning av nytt fastighetsregister. 28/6 så skapade man den här kommittén, CFD, som skul-
le börja jobba från 1/7. Man började med koordinatregistreringen som ett första steg.
Sedan kom Inskrivningskommittén och lade sitt betänkande 1969. I det läget gick CFD
in och hade samråd med Inskrivningskommittén om man skulle deltaga i någon försöks-
verksamhet för att skapa det här försökssystemet i Uppsala län. Så att kommittén fanns
redan när Inskrivningskommitténs betänkande kom.

Sture Hallström: Så tidiga CFD, det hade skapats för att genomföra FRU-delen? Sedan
liksom successivt så smög det …

Ulf Bjälkefors: Ja just det, så att man skulle samordna. Där kommer väl Statskontoret
starkt in i den här bilden också. Där kan jag inte alla detaljer men det var där det kom
förslag att man skulle använda sig av databasteknik och så vidare.

Sture Hallström: Det kan vi strax komma till, men varsågod, Per-Anders.

Per-Anders Karlgren: Jag har hört Helmer Wallner säga i något anförande att han job-
bade direkt på Finansdepartementet och med Bo Jonas Sjönander.93 Alltså, så det fanns
sådana kontakter i det här också.

Sture Hallström: Bra, vi ska väl inte använda hela … Förlåt Bengt.

Bengt Rystedt: Jo, på den tiden var Lantmäteriverket Lantmäteristyrelsen. Kartverket
var inte inkluderat i Lantmäteriverket då och det var Kartverket som hade kartorna men
Lantmäteristyrelsen hade registret så det ger också en viss inverkan på remissinstanser-
na.94

Sture Hallström: Jag tycker den slutsats just för det här som är intressant det är att det
var ett ganska stort ”beslut” att säga att vi ska integrera två verksamheter som i och för
sig har mycket gemensam grund men ändå finns det olika förvaltningar och så vidare.
Men det skedde tydligen på ett väldigt bra sätt med drivande från Justitiedepartementets
sida och Ingvar Gullnäs och Börje Alpsten som kanske viktiga personer.

Börje Alpsten: Ja, jag kan bara kort säga att vi inte gick in på detaljerna i det här men tog
allting som var acceptabelt och bra. Det var mest en, sett ur vår synpunkt, kostnadsfråga
att få Finansdepartementet med på de här delarna. Vi var ju inte kunniga i detaljerna men
jag kan säga att Helmer var väldigt mycket uppe och resonerade och talade om vad han

93 Bo Jonas Sjönander, 1934–1981, pol.mag. Budgetchef på Finansdepartementet. Sjönander tog 1970 över
tjänsten som statssekreterare i Finansdepartementet efter Kjell-Olof Feldt och blev då också ordförande i
Budgetutredningen som tillsattes 1969. 1973 lämnande Sjönander denna post. Vidare var han vd för All-
männa pensionsfonden.
94 Registerkartorna var Lantmäteristyrelsens uppdrag, men registerkartorna byggde på Kartverkets ekono-
miska karta. E-post Per-Anders Karlgren 24/11 2008.
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ville åstadkomma, och det lät väldigt intressant. Det fanns ingen anledning att säga nej till
det.

Sture Hallström: För då tycker jag nästa fråga är det som Ulf var inne på här. Det här
var för sin tid, i min uppfattning jag tror den kan vara ganska korrekt, en väldigt avance-
rad lösning. Inte bara om man tittar på offentlig förvaltning utan även om man tittar
tvärs över. Bankerna höll på att ta ett steg in i den här tekniken men det var inte så att
man på något sätt hade genomfört eller behärskade den tekniken. Vad var det som ledde
till att man tog det beslutet, hur blev det så?

Per-Anders Karlgren: Intressant fråga.

Sture Hallström: Själva initiativet kom alltså från Inskrivningskommittén som du säger,
Bo.

Bo Lindén: De grundläggande kraven, kan man säga, var samlad informationstillgång
och därmed förstås både FR-uppgifter, IR-uppgifter och en del annat, taxeringsinforma-
tion och sådant. Ständigt aktuella uppgifter var också viktigt. Inskrivningsväsendet, det
manuella inskrivningsväsendet, höll sig med inskrivning varje vecka, varje onsdag. De här
handläggningsrutinerna var tidsödande och mängden av ärenden spelade också in. Det
blev eftersläpningar. För att råda bot på detta ville man ha den här tekniskt avancerade
lösningen, alltså samlad informationstillgång, hög aktualitet och snabb expediering. Det
hänger ihop allt detta.

Sture Hallström: Så det var inte teknikernas julafton? Det var inte ett gäng tekniker som
hade sett det mest avancerade och ville genomföra … Utan det är ordentligt verksam-
hetsdrivet, det är din poäng.

Bo Lindén: Sedan var det en oändlig diskussion, minns jag från den tiden, ja, tekniskt
går det naturligtvis, men om det överhuvudtaget juridiskt och på annat sätt är möjligt att
hålla inskrivningsdag varje dag. Detta har sin grund i det gamla tänkandet att fastigheter-
na befinner sig i ett statiskt tillstånd mellan inskrivningsdagarna. Det var en väldig diskus-
sion och det var det väl också under remissbehandlingen om man skulle uppdatera re-
gistret varje dag. Det blev ju resultatet. Vi var förespråkare för den lösningen och det var
också vad användarna ville ha. Vi förde in det och jag tror minsann, Sture, det var under
din tid vi förde in begreppet aktualitetsdatum, IR. En liten poäng i sammanhanget, vi vil-
le uppmuntra alla inskrivningsmyndigheter som kom in i systemet att snabbt handlägga
ärenden som kom in före klockan tolv. Om man lyckades behandla alla ärendena före
dagens slut med ledning utav vårt tekniskt avancerade system, så belönades inskriv-
ningsmyndigheten med en tårta. Men det inträffade bara vid det första tillfället, det var
inte prejudicerande på annat sätt. [skratt]

Sture Hallström: Och det var ingen spetsteknik utan det var beprövad teknik, eller hur?
Att förse med tårta, menar jag. [skratt]

Bo Lindén: Men det visade alltså att detta var möjligt, både tekniskt och verksamhets-
mässig och alla har glädje av detta.

Sture Hallström: Okej, sedan nästa steg. Om jag får fortsätta rota lite grand i det här, så
kom det att bli en viss teknik som Ulf och även Tommy har berört, nämligen IBM:s IMS-
system. Det var ett system som, jag tror, DAFA inte hade någon erfarenhet av. Det kan
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vi vara överens om vid den tidpunkten, Gert,95 om det systemet och knappast någon an-
nan heller i Sverige. Hur blev det på det sättet och varför blev det så? Hur riskbedömde
man det i förhållande till den väldiga ambitionen som fanns i projektet?

Ulf Bjälkefors: Ja, vid den här tidpunkten så hade Statskontoret en väldigt stark roll när
det gällde användandet utav ADB i statsförvaltningen och upphandlingsfrågor. Då kunde
man aldrig komma förbi Statskontoret. Statskontoret var de som kom att föreslå att man
skulle testa IMS från IBM och man hade till och med några personer från Statskontoret
som var med och jobbade i utvecklingen av fastighetsdatasystemet så länge vi satt kvar i
Stockholm. De ville inte flytta med till Gävle sedan, kanske av olika skäl. Så att de var
med och IBM ställde också upp med experter på IMS. Det var IBM:are som hade lärt sig
IMS i USA och hade med sig de här overheadbilderna som jag pratade om. Dessutom
var det så att vid den här tidpunkten så sades det att även CFD skulle använda sig utav
Stockholms Datamaskincentral där man hade installerat en 360/7596 för beräkning. IBM-
datorn uppfyllde inte de kraven som hade ställts på den utan det blev ett vite på 750 000
kronor till staten som Statskontoret sedan överlät till CFD att utnyttja. Vid den tidpunk-
ten när de där pengarna kom, det var ju mycket pengar på den tiden så var det främst da-
tafångst och koordinatkörningarna som var de stora inledande verksamheterna. Den här
maskinen var mer en beräkningsmaskin och inte hålkort in och papper ut, så man fick
köra den på natten. Så efter några månader var de 750 000 försvunna för man fick köra
på blocktid. Sedan när vi började utveckla det här försökssystemet med IMS och skulle
börja testa och köra så fick vi använda oss av IBM:s datacentral på Sandhamnsgatan på
Gärdet. Det var en 360/4097 som suckade tungt varje gång som vi försökte göra någon-
ting i den maskinen. Vi satt på nätterna där och vi hade två magnetband.98 Maskinen job-
bade intensivt tio minuter och så ryckte det till en centimeter i det första bandet och se-
dan jobbade maskinen igen. En natt för att ladda databasen skulle inte räcke till. Det var
därför mycket funderande och omprogrammering inledningsvis. Det här ledde till att vi
istället flyttade driften till DAFA som hade en starkare maskin. Den stod ute på Gårds-
vägen i Solna och dit kom vi 1971 och fick köra. Så i början på 70-talet när vi efter den
inledande försöksverksamheten i Uppsala län fortsatte försöksdrift och utveckling, så var
det på DAFA:s maskin i Solna, 360/50.99 Det var väl den tekniska bakgrunden. Jag tror
att Statskontoret hade en väldigt stark roll, men jag har inte alla detaljer i det här men så
gick det säkert till.

Sture Hallström: Det var lite, om man spetsar till det lite grand, inte slumpen men om-
ständigheterna som kom att avgöra att det blev det här IMS-systemet. Att Statskontoret
var intresserade och hade avtalet med IBM och så vidare, det var det som var beslutsfat-
tandet, så att säga?

Ulf Bjälkefors: Ja, det skulle jag tro.

Sture Hallström: Okej, nu släpper vi in en åhörare, nämligen Olli Aronsson.

95 Gert Persson.
96 Eg. IBM 360/75. Den snabbaste av alla IBM-datorer i 360-serien.
97 Eg. IBM 360/40. Medelpresterande dator, en av de mest populära i 360-serien.
98 Dessa magnetband hade datafångad information som skulle laddas in i IMS-databasen. E-post Ulf Bjäl-
kefors 5/11 2008.
99 Eg. IBM 360/50.



38

Olli Aronsson:100 Jag har en kommentar om just den här frågan. Parallellt med det här så
pågick utvecklingen av andra system inom offentlig förvaltning. Jag jobbade på Statskon-
toret då och vi hade det som designmål när det gällde vårt nya pensionssystem som vi
sjösatte då -73 där designen kom till ungefär -69, -70. Då skulle det vara terminaler, det
skulle var direktåtkomst och då upplevde man att både IBM och några leverantörer till
hade den grundläggande programvaran så vi kunde och tordes satsa på den här typen av
teknik.

Sture Hallström: Okej, tack. Någon mer kommentar när det gäller det här grundläggan-
de beslutsfattandet? Vi kanske har täckt det tillräckligt. Nästa kapitel som man skulle
kunna fundera lite grand på har jag kallat yttre påverkan, störningar. Det har ni berört på
olika sätt redan i början men om vi skulle ta de lite grand tvärs över och säga punkt ett,
tidsmässigt i alla fall, det var väl beteckningsreformen. Vi ska väl inte diskutera så mycket
i sak, utan mera vilken påverkan detta kom att ha när det gällde att planera och genomfö-
ra det här projektet.

Per-Anders Karlgren: Egentligen skulle jag vilja överlåta det här till två herrar som sitter
på medhörning här. Men jag upplever att man ville lösa ett problem på två olika vägar.
Det ena har vi redan hört om. Geokoordinaten gjorde att det blev ordning och reda i
administrationen och man kunde hitta fastigheten på det viset. Det andra var någon form
av omstrukturering av beteckningarna som också hade samma ändamål, nämligen att
man skulle få ett beteckningssystem som underlättade sökbarheten och liknande. I och
för sig är det sant att vi hade två stycken olika beteckningssystem, ett för stadsregister
och ett för jordregister. De båda registersystemen skulle gå bort och vi skulle ha kommu-
nen som bas i det här sammanhanget. Men jag tror att lite fyrkantiga ingenjörstyper, så att
säga, var rätt okänsliga här och härjade rätt fritt med beteckningarna och resonerade som
så att effektivitet och rationalitet gick före, så att säga, det här känslomässiga pjollret med
socknar och byanamn och sådana här saker. Då gick man in i det som uppenbart var en
politisk svårighet. Det fanns inte ett opinionsmässigt stöd för det resonemanget, det
fanns starka mot-intressen.

Sture Hallström: För att frågan tycker jag, utifrån den bakgrunden, hur mycket kom det
här att störa, fördyra, försena arbetet?

Bengt Rystedt: Låt Stig ta den frågan för han är mycket, mycket bättre än jag på det.

Stig Rudhe:101 Jag heter alltså Stig Rudhe och har varit en utav Per-Anders föregångare,
vi jobbade ihop bland annat med Börje lite grand och en hel del med Sture, förstås, och
Bosse. Hur som helst, du tog frågan om störning med avseende på den här känslomässi-
ga frågan om fastighetsbeteckningarna. Det blev väldigt känslomässigt. Jag kan bara som
kort inledning säga att jag hade ungefär sådana här pappershögar med motioner från
riksdagsmän som departementet och Helmer slussade till mig. Det här får du svara på,
sade han. En stor del av mitt jobb var alltså bland annat att tillmötesgå den delen, men

100 Olli Aronsson, f. 1936, reservofficersutbildning i marinen 1956–58, examen från Handelshögskolan i
Stockholm 1962. Aronsson har arbetat som stordatorsäljare för Bull-General Electric 1962–67, organisa-
tionsdirektör vid Statskontoret 1967–77, IT-chef hos försäkringsbolaget Trygg-Hansa 1977–80 och hos
Skandia under åren 1980–91. Därefter var Aronsson samordningsansvarig för Skandia Nordens IT-
verksamhet under fem år och drev egen konsultverksamhet 1996–2001, primärt inom försäkringsområdet.
Aronsson medverkade i styrelserna för Riksdataförbundet Sverige och Dataföreningens Stockholmskrets
under 1970- och 80-talen.
101 Stig Rudhe, f. 1927, civ.ing. L, KTH 1954. Rudhe var anställd som byråchef för fastighetsregisterenhe-
ten på CFD 1972–74 och arbetade därefter som stadsbyggnadschef i Sollentuna kommun till 1992.
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sedan att försöka få till stånd någon form utav, vad ska vi säga, önskemål om att kunna
… Vi var ju inne på sökbegreppet och sökbegreppet fastighet och det var en väsentlig
del. Bara en sådan sak som när försökssystemet i Uppsala lades upp så konstaterade vi
snabbt, åtminstone i den halva som vi arbetade med att till exempel sådana här binamn,
sockennamn som Säby, byanamn Säby, det hade vi sex–sju stycken. Det kunde vi inte slå
på bara en kommun. Det gick ju inte. Vi var tvungna att på något sätt särskilja. Jag vet
när Sune kom in, vi hade inte klarat det där systemet riktigt och under lång, lång tid. När
Sune kom in efter Helmer, så föreslog han någon form av kompletterande ersättning för
sockennamnet. Man skulle numrera socknarna och sedan sätta in sockennamnet vid sidan
av kommunnamnet, men det var ju fullständigt orealistiskt. Jag minns att Lantmäteriver-
kets representant, Torsten Lindskog102 och vi sade bestämt ifrån. Det var en fråga som
gjorde att jag, så att säga, tyckte att nu får det vara nog här. En annan fråga som hängde
ihop med detta, och som inte uppmärksammades så särskilt, det var hur sker arkivering
på olika ställen? Ja, det var lätt att klara ut det där med arkivering på Lantmäterikontoren,
det var inte något besvärligt. Men när man kom in på kommunerna då visar det sig att till
cirka 80 procent så var arkivbeteckningen fastighetsbeteckningen. Med den informa-
tionsmängd som ligger i till exempel ett bygglovsarkiv, tekniskt arkiv, alla möjliga, utgjor-
de fastighetsbeteckningen ingångsbeteckning i arkivet. Det gick inte att ändra det där. Så
jag minns att jag hade ständiga diskussioner med Helmer om detta och jag sade att du
inte kan ändra det här. Vi hade kontakt innan med Sune och Sune hade förstånd att för-
stå att det här inte går. Så det var en bromsklo direkt. När jag lämnade CFD var inte ens
det här klart riktigt. Det var en fråga som jag förmodar, jag vet inte om du ärvde den
kanske? Jag förmodar det, innan det blev, så att säga, fixerat. Men både Bo och jag var
inne på det här med dubbelnamn för att man på det sättet skulle kunna särskilja det
hela.103

Sture Hallström: Bra, tack. Tack Stig. Har du någon ytterligare kommentar då, Per-
Anders?

Per-Anders Karlgren: Ja, detta blev den politiska frågan. Det här innebar att riksdagen,
kulturutskottet var det väl, som fastställde oerhört strikta regler för hur vi fick göra och
inte göra i beteckningsreformen. Det blev väl inte direkt hindrande men det blev en
ganska stor administrativ omgång för att komma fram till de här besluten med olika nivå-
er med utställningsförfarande och liknande och kostade alltså ganska mycket. Men sedan
kan vi säga att det inte tystnade efter det här. Ganska sent, jag vill minnas efter Stock-

102 Torsten Lindskog. Lindskog var verksam i Fastighetsregisterutredningen, FRU, och på CFD 1965–71,
sedan vid Lantmäteristyrelsen och Lantmäteriverket 1971–81, samt som överlantmätare i Skaraborgs län
1981–90.
103 Beteckningssystemet var en känsloladdad fråga med hänsyn till att fastighetens beteckning utgjorde sök-
begrepp i det planerade systemet. Det föreslagna systemet innebar i korthet: 1) Att tidigare registerområden
som varit socken eller stad ersattes med kommun med angivande av kommunnamnet, 2) Att fastighetsbe-
teckningen skulle vara enhetlig för hela riket och bestå av fyra led innehållande kommunnamn, traktnamn,
blocknummer och enhetsnummer. Systemet var i princip uppbyggt i enlighet med dåvarande system för
jordregisterfastigheter med den skillnaden att kommunen istället för socknen eller staden utgjorde register-
områden. Redan vid uppbyggnaden av försökssystemet för halva Uppsala län uppstod problem i och med
att t.ex. traktnamnet Säby kunde förekomma i flera fall inom en kommun som omfattade fler än en socken.
Vidare var utrymmet i de dåvarande datorerna begränsat när det gällde att ha fastighetens beteckning som
sökbegrepp. Även beteckningarna i stadsregistren såsom exempelvis tomten nr. 5 i kvarteret Korpen i
Uppsala skapade problem eftersom beteckningen inte omfattade mer än tre led. Inom fastighetsregisteren-
heten föreslogs bl.a. en omdöpning av traktnamnet vilket ledde till en mer eller mindre folkstorm. Däremot
lyckades man åstadkomma en bibehållen beteckning för fastigheter i kvarter som utgjorde tomt. Med hän-
syn till den turbulens som kom att vidlåda systemet till en början kom konstruktionen av detsamma att
försenas till en början. Brev Stig Rudhe 29/10 2008.
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holm eller någonting i den stilen, så gick det en mycket kraftig attack genom Riksdagen
och då var vi så pass illa ute att jag räknade med att vi inte skulle kunna klara igenom re-
formen i det skick den var bestämd. Vi började planera tillsammans med Lantmäteriet för
reservutgångar. Jag tror Bosse och jag och Olle Millgård104 i det läget, hade överläggning-
ar, vilket fick Sune att ifrågasätta min solidaritet med honom. Alltså är du där borta och
pratar med Lantmäteriet om alternativa lösningar, ja … Men Sune, sade jag, ”vad gör vi
om det blir tvärstopp i det här”? Det var så pass kinkigt.

Sture Hallström: Så frågan var då levande så sent som?

Per-Anders Karlgren: Ja, vi är framme -81 tror jag.

Sture Hallström: Bra.

Per-Anders Karlgren: Vi klarade oss, genom att Riksdagen avvisade motionerna efter
ganska hårda påtryckningar från Sune.

Stig Rudhe: En av de grundläggande svårigheterna i det hela det var när man körde fram
betänkandet. Ortnamnsarkivet och namnkommittén i Uppsala blev aldrig remissorgan
och det satte alltså direkt en käpp. För att fylla på det sista Anders sade, så var det mycket
känsligt även i fortsättningen och man fick bland annat döpa om de här stadsägorna till
jordregisterbeteckningar. Det var inte så roligt när till exempel Stockholmarna upptäckte
att tomten nummer fem i kvarteret Kvarnen härstammade från Beckomberga 1:2 eller
något sådant där.105 Då gick luften ur alltihopa så det var otroligt svårt. Jag hade själv svå-
righeter i den kommun där jag sedan jobbade och tog över genomförandet av registret.

Sture Hallström: Tack. Okej.

Olle Wastesson: Vi kallar ju detta för ett vittnesseminarium och jag skulle gärna vilja
säga att fastighetsbeteckningsreformen var den fråga som jag tyckte var den allra besvär-
ligaste under många år. Vi var utsatta för ständiga utredningar och det tog en fruktans-
värd massa tid med remisskrivande och liknande. Frågorna rörande fastighetsbeteck-
ningsreformen var det problem jag mötte så fort jag hade kontakter i det vidare fältet då
folk inom samhällsplaneringskretsar frågade: ”Vad håller ni på med för någonting egent-
ligen?” ”Ni får väl bena upp det här nu så att hela fastighetsbeteckningsreformen inte
hamnar i en omöjlig politisk situation.” Centerpartiet stod stenhårt, om jag minns rätt, på
hembygdsrörelsens linje.

Sture Hallström: Så det var en lite våt filt, så att säga, över mycket diskussioner.

Olle Wastesson: Det var en mycket våt filt.

Sture Hallström: Men sedan är det slut beträffande beteckningsreformen.

104 Olle Millgård, f. 1926, civ.ing. L, KTH 1950 samt jur.kand. Stockholms universitet 1955. Millgård arbe-
tade som lantmätare i bl.a. Årjäng och Mora, och satt som sekreterare i Fastighetsregisterutredningen, FRU,
1964–67. Vidare var Millgård chef på Lantmäteristyrelsens landsbygdsbyrå 1968–74 och chef för Lantmäte-
riverkets fastighetsavdelning 1974–91. Millgård har även arbetat med utredning av Plan- och bygglagen,
PBL, samt varit medförfattare i lagkommentarerna till PBL.
105 Den kommunala fastighetsregistermyndigheten i Stockholm föreslog att avregistrerade stadsägor skulle
föras till två för ändamålet särskilt upprättade trakter Beckomberga och Långbro. Detta skämt identifiera-
des sent i processen som en risk och genomfördes inte. Men det visade tydligt på en hel del okänslighet för
de ömtåliga politiska vatten som CFD navigerade i. E-post Per-Anders Karlgren 24/11 2008.
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Stig Rudhe: Vi har ju kommit in till departementet och jag vill minnas bland annat med
dig, Börje, och med statssekreteraren så höll vi på att diskutera …

Börje Alpsten: Gullnäs.

Stig Rudhe: Ja, Gullnäs, Ingvar Gullnäs, det var han som anställde mig på CFD. Så kom
Geijer106 in och så säger han, jag har en hälsning från Palme,107 ”ni har skakat om den
svenska folksjälen”. [skratt]

Sture Hallström: Det kan man fundera på ifall det är bra eller dåligt, men låt oss gå vi-
dare. En annan sak som inte alls var lika bred var de här frågorna om regionalisering utav
datakraft och möjligen också datakompetens. Jag vet inte om man riktigt höll isär de frå-
gorna eller inte. Det fanns på sin tid en så kallad data … Vad hette den? Datasamord-
ningskommittén, så hette den, förlåt.

Bengt Rystedt: FADAK eller?

Sture Hallström: Nej, detta var en generell utredning som täckte alla delar utav den stat-
liga förvaltningen. DASK,108 ja, precis. Hade den någon påverkan? Innebar den någon
störning, så att säga, för projektet?

Per-Anders Karlgren: Inte DASKEN som sådan, men FADIR-utredningen som gick
utifrån samma tänkande hade det.

Sture Hallström: Nämligen?

Per-Anders Karlgren: Att det skulle regionaliseras och att det var en tanke just i att
samutnyttja Skatteverkets redan befintliga regionala utrustningar och liknande.

Sture Hallström: Och på vilket sätt kom det alltså att störa projektet?

Per-Anders Karlgren: Stopp i reformgenomförandet igen, fortsatt utredning, ny remiss-
omgång, väntan på nya beslut. Ja, det var väl det.

Sture Hallström: Så att hela roll-out-arbetet …

Per-Anders Karlgren: Stod stilla.

Ulf Bjälkefors: Du var väl själv lite i skottgluggen där i något sammanhang med Datasa-
ab109 vill jag minnas? Om att det var mygel i upphandling när Datasaab helt plötsligt ville
komma in.

106 Lennart Geijer, 1909–1999, socialdemokratisk politiker och jurist. Geijer var konsultativt statsråd 1966–
69 samt justitieminister 1969–76.
107 Olof Palme, 1927–1986, socialdemokratisk politiker. Palme var konsultativt statsråd 1963–65, kommu-
nikationsminister 1965–67, utbildningsminister 1967–69, statsminister 1969–76 samt 1982–86.
108 DASK, Datasamordningskommittén. Kommittén fick direktiv 1971 att utreda samordning inom offent-
lig sektor av gemensamma fysiska resurser som personal, utrustning, program och data samt enhetliga för-
faranden eller regler. Detta gällde även metod- och teknikutveckling samt säkerhet och ADB. Kommittén
lade fram betänkandet ADB och samordning: samordning av ADB-verksamheten inom den offentliga förvaltningen
(SOU 1976:58).
109 Datasaab, till att börja med den informella beteckningen på den avdelning på SAAB i Linköping som
från 1957 tillverkade datorer och datautrustning. Datasaab fanns som varumärke åtminstone från 1966,
men som företagsnamn först efter fusionen av Stansaab och Saabs datoravdelning 1978. Datasaab tillver-
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Sture Hallström: Ja, fast det var lite en annan fråga därför att det var så att eftersom
CFD tidigare hade varit så lyckosamma i att göra det här försökssystemet så blev det helt
naturligt för oss när vi byggde driftsystem 1 att fortsätta på den basen vi hade. Det skulle
ha varit vettlöst att kasta bort det och börja från scratch i teknisk uppbyggnad. Men en
konsekvens av det blev att det stämde kanske inte riktigt överens med statligt upphand-
lingsförfarande. Förutsättningslöst och så vidare. Datasaab var väldigt skickliga, eller vad
det nu var för någonting, att utnyttja det. De fick med sig Statskontoret och möjligen
några andra också och det blev en crash utav detta. Jag förmodar att Börje och kanske
också Rune bakom kulisserna, hjälpte till att lindra det här. Men jag hade då det nöjet att
stå på första sidan i Aftonbladet citerad med foto och allting. ”Det är egentligen inget
mygel, säger byråchef Sture Hallström.” [skratt]. Men det hade alltså ingenting med regi-
onalisering att göra utan då ville man att vi istället skulle använda en D21110 eller D22,111

vad nu deras centraldatorer hette.

Ulf Bjälkefors: Men det var även motioner skrivna. En riksdagsman skrev en ordentlig,
teknisk motion där han talade om hur Datasaabs D23,112 tror jag det var, uppbyggd in i
minsta detalj skulle passa bra för fastighetsregistrering. Den motionen gick ju inte ige-
nom.113 Jag vet att några år senare frågade man den här riksdagsmannen: ”Det var ju du
som skrev den här, kan du förklara den här för mig?” Då tittade han förvånat på motio-
nen och sa: ”Har jag skrivit den där?”

Sture Hallström: Okej. En annan sak som väl kom att påverka projektet och jag ser det
som störning. Då är det alltså från projektets perspektiv, inte nödvändigtvis från hela
samhällsperspektivet. Det var integritetsfrågorna. Utifrån ett resonemang som jag tror
Rune har utvecklat här, så blev det så att det här fastighetsregistret kom att bli ett person-
register och därmed stå under dåvarande Datainspektionens tillsyn och mandat. Innebar
det här någonting för det praktiska arbetet i utveckling och genomförande?

Per-Anders Karlgren: Var det inte så att den lagstiftningen kom senare så att fastighets-
datasystemet i det skick det hade, var ett faktum när lagstiftningen kom?

Bengt Rystedt: Det finns många steg i det här. Vi hade flera utredningar, det var
FADAK först och sedan FADIR. Ja, tack vare FADAK så fick vi ett stopp i systemet
innan det skulle träda i kraft. Tack vare det så gick systemet bra i Uppsala när det sattes i
drift. Det var ett steg i det hela. Sedan var FADIR-utredningen med regionaliseringen.
Det här med personregister hade vi tidigt bekymmer med koordinatmetoden och att vi
kunde lägesbestämma personer. Vi kunde då inte göra så detaljerade kartor utan såg till
att man höll bort den personliga integriteten och inte ha för detaljerad karta. Sedan för-
klarade Anita Bondestam114 på Datainspektionen att registerkartan är ett personregister
eftersom man indirekt kunde knyta personer till fastighetsbeteckningen. Men hon sade en

kade en serie stordatorer (D21, D22, D23) som såldes till Sperry 1974. Tord Jöran Hallberg, IT-gryning:
svensk datahistoria från 1840- till 1960-talet, (Lund, 2007).
110 D21, dator som konstruerades av Saabs elektronikavdelning. Chefskonstruktör var Viggo Wentzel och
det första exemplaret stod klart 1962. Tord Jöran Hallberg, ed,. Tema D21 (Linköping, 1944).
111 D22, en efterföljare till D21 som presenterades 1966. Tord Jöran Hallberg, ed,. Tema D21 (Linköping,
1944).
112 D23, en efterföljare till D22 och började levereras 1975. Se Hallberg (2007).
113 Datasaab hade vid den tidpunkten inte något databashanteringssystem. E-post Ulf Bjälkefors 5/11
2008.
114 Anita Bondestam, f. 1941, jur.kand. Uppsala universitet 1964. Bondestam var utredningssekreterare och
sakkunnig på Handelsdepartementet 1972, sakkunnig på Justitiedepartementet 1974, samt kommunika-
tionsminister 1978–79. Bondestam var vidare generaldirektör för Datainspektionen 1992–98 och har delta-
git i ett antal utredningar, bl.a. Jämställdhetsutredningen sedan 2005.
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gång när jag frågade henne, att ”jamen, det trodde jag att Lantmäteriet skulle överklaga”.
Men det gjorde man inte.

Per-Anders Karlgren: Jo, jo, jo, den historien är ännu bättre. För vi gjorde mycket rik-
tigt det. Det var jag som stod bakom det. Vi överklagade den till Regeringen och fick
förklarat att registerkartan var ett personregister i det här sammanhanget. Det hör till bil-
den att jag sedan träffade mina kompisar, de juristerna som då tjänstgjorde på Justitiede-
partementet ett år senare, och de sade: ”Vilket dumt beslut vi fattade”.

Sture Hallström: Bo.

Bo Lindén: Ja, det är ju så att inskrivningsregistret är ett personregister i Datalagens me-
ning. Då har man enligt samma lagstiftning rätt att veta vilken information som finns om
en själv. Utan att det kostar någonting. Den frågan aktualiserades i några fall, och det var
ju så, om jag nu minns rätt, att sökning via terminal på personnummer inte var möjlig.
Men däremot så måste vi för att följa lagen, ge den här informationen till dem som frå-
gar. Så den frågan hade vi lite aktuell vid den tidpunkten.

Sture Hallström: Men det var ändå ganska hanterbart då, det var ingen stor fråga?

Bo Lindén: Det var klart hanterbart, ja.

Sture Hallström: Rune.

Rune Olsson: Jag tror att integritetsfrågorna fick betydelse för utnyttjandet i samhälls-
planeringen. Jag tänkte på det när jag hörde Olles inlägg förut. Det fanns en överopti-
mism i början om vad man kunde göra, hur man kunde utnyttja detta, som sedan däm-
pades av just diskussionen kring integritetsfrågorna. Sedan är det intressant att notera att
någon riktig egentlig förordning av fastighetsdatasystemet som tar hänsyn till integritet,
personuppgiftslag och så vidare, har inte kommit förrän de allra senaste åren. Nu har jag
inte de uppgifterna här, men den senaste och antagligen sista utredningen jag var med om
i de här sammanhangen var en utredning om fastighetsdatasystemets reglering.115 Det var
bra att den dröjde länge för då kunde man faktiskt knyta ihop alltsammans till en re-
glering om både fastighetsregister och inskrivningsregister som sammanfördes till ett fas-
tighetsregister. Men den kom faktiskt bara efter många om och men för inte så förfärligt
många år sedan. Det kanske Bo har några uppgifter om? Men det är ju så sent, så det är
inte ens med i din datasamling, Ulf.

Per-Anders Karlgren: Du pratar om fastighetsregisterlagen116 som kom 2000, om jag
inte minns fel. Den är en tydlig registerlag enligt den modell som Sverige sedan gick in
för och där man alltså i en paragraf, andra paragrafen i det här fallet, reglerar exakt för
vilka ändamål informationen får tas ut och användas. Den här hade vi inte under upp-
byggnaden. Vi hade inte den diskussionen under uppbyggnaden på det viset, utan vi hade

115 Fastighetsdatautredningens betänkande Fastighetsdataregister, (SOU 1997:3). Betänkandet innehåller för-
slag till kompletterande författningsändringar när det gäller fastighetsregister. Vidare föreslås ändringar i 19
kap. jordabalken om inskrivning i enlighet med den nya lagen om domstolsärenden samt att Kronans jor-
debok och den s.k. lotsjordeboken avskaffas.
116 Fastighetsregisterlagen (2000:224) trädde i kraft den 1 juli 2000. Lagen beskriver bl.a. registerändamål,
registerinnehåll och personuppgiftsansvar. Informationen i fastighetsregistret såsom fastighetsanknuten
information med uppgifter för bl.a. omsättning av fastigheter, kreditgivning och försäkringsgivning, får
endast användas för i lagen angivna ändamål. Metria, Fastighetsinformation, www.metria.se. (Information
hämtad 22/10 2008).
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en etisk diskussion snarare över vad som var möjligt och där Sune var försiktig. Han var
alltid en försiktig general så han ville aldrig utmana gränser i de här lägena.

Sture Hallström: Olle.

Olle Wastesson: Det var utmärkt, Rune, att du tog upp den där aspekten för det kände
vi nog av ganska mycket. Just de här integritetsproblemen, de förhindrade, eller hur man
nu vill se det, oss att göra ett antal tillämpningar med hjälp av koordinatregistret och
kopplingar åt olika håll. Jag minns diskussioner om en åldringskarta som vi gjorde, jag
tror i Sandvikens kommun, som höll på att ställa till det alldeles förskräckligt. En
”rånarkarta” kallade en del människor den. Vi hade prickat ut alla åldringar över 70 år
som bodde enskilt ute på landsbygden och det var kanske inte sådär jättesmart. Vi hade
några andra register också som var, eller ja, de var väl harmlösa i och för sig. Men de var
väldigt användbara när det gällde till exempel att ordna skolskjutsar på ett optimalt och
bra sätt. Även där kom det in aspekter, på något vis i bakkant. En del tillämpningar kun-
de vi göra men det var ständigt en diskussion om lämpligheten som fick pågå mellan oss
som höll på med det här och Sune och andra. Vad ska vi egentligen göra? Så det är riktigt
Rune, överoptimismen fanns där från början och sedan togs vi successivt ned på jorden
av olika skäl.

Bo Lindén: Som nu har nämnts gäller olika applikationer för utnyttjande av informa-
tionssystemets innehåll. Om man ser på den fastighetsvisa informationen, och nu tänker
jag på inskrivningsregistret, ska vi hålla i minnet att vissa uppgifter där kan vara känsliga
eller uppfattas som det. Det är till exempel vilka inteckningar någon har på sin fastighet.
Men då är det på det sättet att alla sådana här uppgifter i vårt land är offentliga i högsta
grad. Ett grundläggande syfte med hela reformen är att öka tillgängligheten till informa-
tionen. Det ska vara lätt att i varje fall kunna gå in fastighetsvis och se hur det förhåller
sig och då kunna få den här samlade informationstillgången och aktuella uppgifter om
bland annat inteckningar och andra belastningar.

Tommy Ljunggren: Ja, Sunes inflytande har ju nämnts här flera gånger. Det här taxe-
ringsregistret fick vi från RSV117 och när Sune blev varse vilken otrolig information det
fanns i det där. Vi utvecklade applikationerna för att visa honom vad som fanns. När han
fick se det här kring standardpoäng och strandnära och så vidare och vad som fanns i de
registren, så var det faktiskt Sune som höll emot. Sune sa: ”Det här lär vi ta väldigt försik-
tigt på och marknadsföra med försiktighet”. Så frågan diskuterades ordentligt internt in-
nan vi gick ut och sålde de uppgifterna.

Sture Hallström: Olli hade någon kommentar där.

Olli Aronsson: Ja, får jag förlänga Stures fråga med en fråga? Upplevde ni att politikerna
utnyttjade den här integritetsfrågan för att alltså att stoppa er? Eller fanns det andra mo-
tiv bakom än de rena integritetsfrågorna? Jag upplevde själv nämligen när vi skulle lansera
omläggningen av taxeringen i första instans, man gick ut till tjänstemannataxering på
Skatteverket där jag jobbade på den tiden. När då borgarregimen kom till -76 blev vi at-
tackerade och blev inkallade för hearing hos riksdagsmännen med folkpartisten Anér118 i
spetsen, där man sköt in sig på den frågan. Egentligen ville man inte ha reformen över-

117 RSV, Riksskatteverket. Efter en omorganisation med landets tio regionala skattemyndigheter bildades en
ny myndighet den 1 januari 2004. Det nya namnet är Skatteverket.
118 Kerstin Anér, 1920–1991, folkpartistisk politiker, författare och fil.dr. Anér var riksdagsledamot 1969–
85 och 2:e vice ordförande i Folkpartiet 1975–83, statssekreterare i Utbildningsdepartementet 1976–80
samt ordförande i Rädda Barnen 1978–83.
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huvudtaget upplevde jag. Den var sosseinspirerad, en massa andra olika negativa faktorer.
Fanns det något sådant i bakgrunden?

Per-Anders Karlgren: Det fanns inslag av maktspel här mellan olika intressenter. Redan
ganska tidigt tror jag att det fanns intressen inom domstolsorganisationen som kände att
man höll på att tappa greppet om inskrivningen och inte ville göra detta. Det tror jag blev
tydligt just med den borgerliga regering som tillträdde då med i och för sig en opolitisk
justitieminister vill jag minnas, och med ja, vad hette han? Montgomery?

Ulf Bjälkefors: Romanus.119

Per-Anders Karlgren: Ja, Romanus som minister och Henry Montgomery120 som stats-
sekreterare som hade bestämda önskemål om att den samordnade utbyggnaden av fastig-
hetsdatasystemet, fastighetsregister och inskrivningsregister skulle avbrytas och det här
skulle delas upp. Det fanns, så att säga, intressegrupperingar snarare än politiska över-
väganden i övrigt bakom det här.

Börje Alpsten: Jag känner inte igen mig.

Sture Hallström: Okej.

Per-Anders Karlgren: Du känner inte igen det.

Börje Alpsten: Nej, men det har kanske mycket väl sagts.

Sture Hallström: Henry Montgomery satt med i CFD:s styrelse, ja. Okej, nu ska vi se,
Gert hade någonting.

Gert Persson:121 Ja, en liten kommentar. Gert Persson heter jag. Jag har blivit nämnd ett
par tillfällen här. FADAK och FADIR, FADAK betyder alltså Fastighetsdatakommittén,
FADIR betyder Fastighetsdata- och inskrivningsregisterkommittén. De innehöll två olika
saker kan man säga. Men framförallt var de väldigt olika därför att de var tillsatta av olika
regeringar. Sven Moberg122 var till exempel utredningsman i FADAK. Jan Freese, som
definitivt inte hade samma politiska uppfattning som Sven Moberg, var ordförande i
FADIR. Jag var huvudsekreterare i FADIR så att jag fick dra jobbet, så att säga. Min
uppgift då var att läsa FADAK och det gjorde jag först. Sedan gick jag hem och sade till
Jan Freese: ”Det som står här är egentligen riktigt. Vad vi ska göra nu är att försöka skri-
va det på ett helt annorlunda sätt eftersom de har bytt regering för närvarande.” FADIR
hade en annan politisk inriktning på grund av att regeringen hade bytts mellan FADAK
och FADIR. Därför blev det helt annorlunda förklaringar och försvar och allt möjligt

119 Sven Romanus, 1906–2005, jurist och ämbetsman. Romanus var sakkunnig på Justitiedepartementet
1941–47, ledamot av lagberedningen 1947–50, justitieråd 1951–73, ordförande i Högsta Domstolen 1969–
73, samt opolitisk justitieminister 1976–79. Vidare var Romanus ordförande bl.a. i Kommittén för lagstift-
ning om yttrande- och tryckfrihet 1965–77 samt Nämnden för hantering av använt kärnbränsle 1981–84.
120 Henry Montgomery, f. 1927, jur.kand. Uppsala universitet 1951. Montgomery var bl.a. ordförande i
1973 års polisutredning, statssekreterare i Justitiedepartementet under regeringen Fälldin 1976–79, presi-
dent kammarrätten i Stockholm 1979–94, samt styrelseledamot i BRÅ 1976–79.
121 Gert Persson, f. 1932. Persson verkade som forskningsingenjör vid MMN 1954–56, konstruktör och
tillverkningschef vid Facit Electronics AB/Facit AB 1956–64, datacentralchef vid SCB 1965–70 och ställ-
företrädande chef vid DAFA 1970–75. Persson har också deltagit i div. utredningar vid Statskontoret, För-
svarets materielverk, Riksförsäkringsverket, m.fl. 1976–78, samt varit teknisk direktör vid Datainspektionen
1979–86 och chef för administrativ service vid Posten 1987–93.
122 Sven Moberg, 1919–1994. Socialdemokratisk politiker. Moberg var konsultativt statsråd (undervis-
ningsminister) 1967–73, ledamot av riksdagen 1971–73, samt generaldirektör i Statskontoret 1973–83.
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där. Till exempel den här centraliserade utdelningen, det var definitivt inte möjligt att
komma med någonting som inte var decentraliserat. Utan allting skulle vara centraliserat
om det var Sven Mobergs inriktning och allting skulle vara decentraliserat när vi fick det
här uppdraget FADIR. Det är tyvärr så att politiken som sådan brukar styra de utred-
ningar som egentligen ska vara sakliga. Men det är ytterligt sällan som utredningar blir
sakliga därför att de är styrda på något sätt ifrån politisk inriktning. Det här var ett jobb
som jag nästan skäms för att jag deltog i som huvudsekreterare därför att det var politiskt
inställt. Så att jag hade liksom inte ett svar att försöka uppfylla. Jag kan säga hur det gick
till nu några år efteråt.

Sture Hallström: Okej, tack. Ska vi snabbt avsluta den här punkten också för vi har
andra också. Per-Anders först och sedan Rune.

Per-Anders Karlgren: Mmm, vi får nog titta lite på vad FADAK sade. FADAK sade att
vi ska dela upp den här reformen i två delar. Vi ska dela upp den i ett fastighetsregister
och ett inskrivningsregister. Vi ska inte ta inskrivningsregister nu utan vi kör fastighetsre-
gister först, det är samma. I följderna av detta vet jag att Börje skrev en lång promemoria
där du hade tio, tolv alternativ där du gjorde ekonomiska övervägande och kalkyler över
vad de här två alternativen kunde innebära. Därefter fick CFD i uppdrag av regeringen
att göra den så kallade delningsutredningen vilket innebar att man skulle beskriva de eko-
nomiska konsekvenserna av genomförandet av detta. Då råkade jag ha den konstiga posi-
tionen att jag både var vikarierande byråchef och fackordförande vilket innebar att man
gick i lite olika världar i det här sammanhanget. Det var alldeles oerhört tydligt att stats-
sekreteraren i Justitie i det läget agerade väldigt tydligt för en delning och att bryta ut in-
skrivningen ur den gemensamma resursen. Nu ska ni få en liten historia för den är fak-
tiskt ganska rolig. Det innebar att när CFD hade genomfört det här så gick man upp till
styrelsen och sade att vi skulle vilja ha ett nollalternativ, det vill säga vad det skulle inne-
bära att fortsätta enligt den beslutade vägen. Det sade styrelsen nej till utifrån represen-
tanter, det ville man överhuvudtaget inte se. Då gick vi hem och gjorde någonting som
aldrig hade gjorts på CFD förut och som jag sedan aldrig gjorde under Sune heller. Vi
förde en MBL-förhandling123 och i den MBL-förhandlingen förklarade vi oss snabbt oe-
niga och fackföreningarna bad att få göra en anteckning till protokollet vilket innebar att
vi skrev in nollalternativet på tre A4-sidor och dessutom skickade signaler till politikerna
att det var oansvarigt att inte följa det här. Det yttrandet band Sune som första text bak-
om remisskappan, så att först läste man remissen och sedan läste man fackens genom-
gång av nollalternativet och fördelarna med det. Först därefter så kom själva utrednings-
materialet och så gick det i propositionen till riksdagen också. Riksdagen avvisade i det
här läget det förslaget. Där har vi en del av det politiska spelet och vad som hände runt
de här frågorna.

Sture Hallström: Okej. Rune.

Rune Olsson: Ja, det har varit många synpunkter som jag skulle vilja kommentera Det
här med Justitie var uppe, Henry Montgomery nämndes. Ofta var det faktiskt så att Justi-
tiedepartet värnade om inskrivningsväsendet och inte ville gå för långt i integration. Skä-
let till det som ofta framfördes, var att man var rädd för att mista underlag för tingsmeri-
teringen vid domstolarna där inskrivningsväsendet var en huvuduppgift. Det förekom
ofta. Det var ofta vi i styrelsen var eniga med Börje och andra från Justitiedepartementet,
men sedan vände frågan plötsligt någonstans därför att man var rädd om domstolarna

123 MBL, Medbestämmandelagen. Lag om medbestämmande i arbetslivet.
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och deras verksamheter och det har alltså pågått i viss utsträckning ända fram till att
verksamheterna har sammanlagts.

Jag blev oerhört lättad när jag hörde Gert erkänna att utredningarna var osakliga och
styrda politiskt. Jag har förberett mig för att säga det men jag tyckte att det kanske var
osympatiskt att göra det i det här sammanhanget. Men jag var flera gånger oerhört upp-
rörd i styrelsearbetet över utredningarna. Den som är intresserad kan ju leta i protokollen
och remissyttrandena. Jag har sällan tagit i så, tror jag, som när jag agerade mot Sven
Mobergs utredning. För det var en absolut styrd utredning politiskt som inte redovisade
sakliga förhållanden. Jag kommer inte ihåg om det var likadant med FADIR, men i viss
utsträckning framgår det av det Gert säger. Det var alltså en väldigt olustig styrning från
departementen som inte var öppen och ärlig och som ledde till osakliga utredningar som
vi kunde tillbakavisa i våra remissyttranden.

Sture Hallström: Sista inlägget på den här punkten.

Börje Alpsten: Ja, sista inlägget. Det är riktigt att Justitiedepartementet startade FADAK
och Justitiedepartementet hade intressen där. Men jag har inte något minne av de frågor
som du säger. Men det var ju så mycket. Jag satt ju dessutom i Justitiedepartementet och
funderade på Justitiedepartementets frågor. Men när det gäller FADIR så är alltså frågan
om Henry Montgomery gjorde någonting särskilt där. Jag ser i anteckningarna som Ulf
Bjälkefors har gjort som fanns på nätet, att här avlämnade FADIR ett betänkande om
den framtida fastighetsdataverksamheten 81:1 och där föreslog man ett sammanhållet
system för fastighets- och inskrivningsväsendet, en centraliserad lösning. Men den lade
man åt sidan. Min fråga är, när tillsattes FADIR, Ulf? Var det under Montgomerys tid?

Ulf Bjälkefors: Det är bäst du frågar Gert.

Sture Hallström: 1979. Gert.

Gert Persson: 1979 startade FADIR och den var färdig i juni 1981.

Börje Alpsten: Ja, -81.

Gert Persson: Justitiedepartementet, alltså Ds Ju 1981:1, den kom den 11/3 1981.

Börje Alpsten: Ja, betyder det att Justitiedepartementet ska skämmas? [skratt]

Gert Persson: Nej, det tror jag inte. Men det var i alla fall på Justitiedepartementets upp-
drag.

Börje Alpsten: Ja, ja, jo. Jag förstår.

Sture Hallström: Vi har flera perspektiv att täcka. Det var bra att vi tog den här frågan
men vi släpper den nu. Vi måste sänka oss ned något snäpp närmare jorden. Vi kommer
då till genomförandet, allt detta arbete som det här är fråga om. Då tänker jag både för-
stås på systemuppbyggnaden och då menar jag inte bara IT-systemet utan jag menar hela
paketet med regler och författningar och kanske lagtexter, både för registeruppbyggnad
och för ajourhållning och utnyttjande och förstås roll-out, det vill säga att genomföra det
här i område efter område ut över landet. Ska vi börja med IT, trots allt, för en gångs
skull? IT, hur var det? Vad var det som var svårt? Vad var det som var utmanande, vad
var det ni nästan stupade på?
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Ulf Bjälkefors: Ja, om vi ska börja med genomförande. Vi fick så småningom ett beslut
att det skulle bli drift med rättsverkan i Uppsala län från 1976, 01 [januari] och sedan att
vi skulle få gå vidare i, som jag nämnde tidigare, Gävleborg och Stockholms län. Vi lärde
oss ju läxor redan under den här försöksverksamheten. Till exempel att vi inte ska ägna
oss åt den här datainsamlingen med hjälp utav datakommunikation. Före besluten då
kring, jag kan minnas att det var -77, -78 hade vi levt under en ganska stor knapphet när
det gällde anslag och vi var låsta till att vi vid myndigheten fick vara max 75 anställda per-
soner. Det hade vi varit sedan vi var i Stockholm, men vi fick inte bli större därför att
man inte visste om verksamheten skulle överleva trots att den hade flyttat till Gävle. Men
för att komma igång med datafångsten för de nya beslutade områdena så fick vi utöka
med nya funktioner och det bestämdes att man skulle göra den här datainsamlingen
lokalt med hjälp utav så kallad key to disc-utrustning.124 Man beredde böckerna inom
Domstolsverket, respektive Lantmäteriverket och så skickades de beredda böckerna till
CFD och sedan registrerade man alla data. Det lades upp en ordentlig plan för det och
man tog med fastighetsbeteckningsreform och allting i den planeringen område för om-
råde. Som jag sade tidigare, den totala planen löpte på två år. Efter några områden funge-
rade det perfekt. Det var aldrig några bekymmer. Man hade sagt att från och med ett visst
datum så är det rättsverkan två år fram i tiden. Jag tror inte det var något sådant datum
som missade någon gång. Vi hade bekymmer när vi kom till Stockholms tingsrätt för att
de, har jag för mig, skulle gå i drift med rättsverkan i början av 1980 eller -81? Då hade
regeringen passat på och bestämt att man skulle höja stämpelskatterna i slutet av året och
det här gick man ut och annonserade i förväg. Alla som ägde fastigheter passade på att
slänga in sina ärenden i förväg, vilket gjorde att från det att vi hade dataregistrerat så skul-
le man ta den där sista sumpen och få in den och det höll på att knäcka den tidsplanen.
Men jag tror att även den klarade sig faktiskt. Men där var det kämpigt. Sedan höll man
alltid tyst i fortsättningen när man skulle höja stämpelskatten efter detta. Så man lärde sig
en läxa.

Sture Hallström: Det var inga särskilda problem.

Ulf Bjälkefors: Nej, det blev inte några särskilda problem utan alla visste vad man hade
att göra. Det var mycket jobb, naturligtvis, för de olika delverksamheterna. Men det gick
som tåget och det blev beslut från ett visst datum och det höll hela tiden. Det var mycket
frågor om installationer och utrustning. Det var upphandling utav terminalutrustning och
upphandling av datakommunikationsnät och allt sådant där som skulle till de olika orter-
na. Men i den delen hade vi inga bekymmer. Vad man möjligen ska säga, det bekymmer
som vi hade under den här utvecklings- och installationstiden var att få maskinerna att
räcka till. Vi fick byta dator ganska ofta och datorerna var dyra så det var väldigt mycket
upphandling. Dessutom var det knappt att de räckte till för den verksamhet som skulle
bedrivas. Där hade vi vissa bekymmer och Statskontoret försökte i vissa lägen hålla nere
kostnader så då fick vi leasa utrustning från olika ställen. Det ledde till en del intressanta
fenomen i vissa sammanhang. Kronofogden var till exempel inne och satte röda lappar
på en av datorerna för att två stycken leverantörer inte kunde komma överens. Men bort-
sett från sådant så …

124 Key to disc-utrustning. Benämning på en minidator med tillhörande skivminne dit ett antal arbetsstatio-
ner, PC, var anslutna. Dessa användes för dataregistrering och minidatorn programmerades för detta än-
damål. Vid CFD användes en utrustning av fabrikat CMC. Ca 25 arbetsstationer var anslutna till minida-
torn och registreringen (inledande datafångstaktivitet) ur beredda jord- och stadsregisterböcker och ur in-
skrivningsregisterböckerna skedde lokalt vid CFD i Gävle. När ett område var registrerat bearbetades det
registrerade materialet i IBM-datorn och laddades slutligen in i databasen. Totalt dataregistrerades informa-
tion ur ca 10 000 jord- och stadsregisterböcker samt ca 25 000 inskrivningsregisterböcker. Denna aktivitet
kom att ta ca 19 år. E-post Ulf Bjälkefors 4/11 2008.
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Sture Hallström: Men det är mera pikanta detaljer.

Ulf Bjälkefors: Det är mera pikanta problem.

Sture Hallström: Ja, okej. Ska vi se om jag får fortsätta på IT än så länge. Vill du komma
in där? Du hade någonting där, Tommy?

Tommy Ljunggren: Jag tänkte bara säga att det är väldigt viktigt att betona att vi sepa-
rerade datafångstproceduren från själva driftsystemet. Det var en sak som väldigt många
tyckte till om att: ”Sådär kan man väl inte göra? Ni bygger ett driftsystem och det har ju
all den här informationen på det här”. Det gjordes mätningar för att titta på att fånga in-
formationen som de gjorde med key to disc-systemet. Keying, verifying, man knappar in
saker och ting två gånger. Då följde upplägget av skärmbilderna, helt och hållet boken.
De hade förresten inga ledtexter heller, de som satt och gjorde det dagligen blev så vana.
De ville inte se ledtexter på skärmarna. De ville bara se den informationen de knappade
in helt styrt av programmet. Bilderna i driftsystemet som fanns för registrering eller de
textskärmar, de var ju helt uppbyggda efter hur datat var strukturerat. Så skulle det fångas
på det viset ja då fick man sitta och slå i böckerna. Och det här är en av de viktigaste sa-
kerna vi har fört med oss i utlandsarbetet också, att ha strukturerade metoder för data-
fångst. En annan metod för datafångsten som vi också stötte på många gånger, kallar vi
för den norska metoden. Man fångar vissa saker sedan möter man det när ett ärende
kommer in. Då går man och hämtar boken och datafångar just den fastigheten, som man
gjorde i Norge. Finns det då femtio fastigheter i en bok kan man bara räkna ut att man
får hämta boken femtio gånger innan den är slutfångad. Då kan man börja mäta tiden
och det finns alltså ingenting man kan gömma här. De delarna var väldigt slimmade. Plus
alla de här planerna som vi hade för övergång till rättsverkan som innehöll fyrtioåtta
stycken olika aktiviteter som började med besök på inskrivningsmyndigheten som skulle
beröras av det här ett och ett halvt år senare. Minutiöst att efter så och så många veckor
kommer det och kommer det. Man tittade hur lokalerna ser ut, hur det ska vara lämpligt
fram till när allting hade datafångats, hade körts, det hade laddats. Så gjorde man en en-
gångsajourföring för att komma ikapp och så gick man i drift på utsatt tid.

Sture Hallström: Tack. Du hade något här på IT?

Bengt Rystedt: Ja, utlokaliseringen till Gävle hade också en fördel när man byggde upp
datafångstenheten. Lokala skattemyndigheten i Gävle skulle rationalisera och registre-
ringspersonalen skulle försvinna. Vi kunde anställa alla de. De flyttade bara över torget
och sedan blev de en registreringsenhet på en gång. De kunde ju det här med att knappa
in data.

Tommy Ljunggren: Får jag bara göra ett till kort inlägg? Det var också en koncentra-
tion när vi utvecklade systemet. Vi skulle inte nå hundra procent. Vi hade fortfarande
någonting som hette ”Förs i fastighetsbok”125 som Bo Lindén avslutade precis innan han
gick i pension. Var det fastigheter som var väldigt komplicerade lät man de vara. Man

125 I fastighetsdatasystemet fanns ett fåtal fastigheter där alla uppgifter inte datafångats och förts över till
databasen p.g.a. komplicerade förhållanden. Istället för att lösa dessa undantag med komplicerade regelverk
och omfattande programmering för något enstaka fall, det kunde ibland vara tio fastigheter i hela landet, så
gjordes en anteckning i registret att fastigheten ”Förs i Fastighetsbok”. För att få en komplett bild av för-
hållandet för en sådan fastighet måste således fastighetsboken läsas. Fastigheterna som ”förts i fastighets-
bok” togs om hand efter att reformen för hela landets klarats av, och numera finns ingen fastighet med den
anteckningen. E-post Tommy Ljunggren 11/11 2008.
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ägnade inte all tid i världen åt att lösa de problemen, utan vi skulle lösa för det stora flö-
det genom systemet. Resten fick bli kvar manuellt.

Bengt Rystedt: Man rättade också en del fel som man hittade. Det fanns en särskild för-
fattning för att man skulle ha rättighet att rätta till vid datafångsten. Man får ju inte ändra
i register hur som helst. Men man fick göra det vid datafångsten om det var uppenbart
fel. Det var väldigt viktigt att man hade rätt antal nollor i inteckningarna. Jag var inblan-
dad i en sådan här säkerhetskontroll och det var inte mycket fel som man hittade. Det var
inte lätt att hitta några fel i registren. Sannolikheten för att något skulle vara fel var myck-
et liten.

Ulf Bjälkefors: Man rättade fler fel än vad man skapade.

Sture Hallström: Okej, ska vi stanna där beträffande IT. Sedan har vi inskrivningsverk-
samheten. Vad var svårigheterna i arbetet med genomförandet där?

Bo Lindén: Bara kort alltså. Det var ett bra regelverk som fanns till grund för det, Lag
om inskrivningsregister, som talade om att det här skulle byggas upp. I grundläggande
hänseende fanns det en uppläggningskungörelse som i detalj specificerade innehållet. Se-
dan var det i övrigt upp till oss och övriga inblandade organisationer att utforma överfö-
ringsföreskrifter. Det är då viktigt att ha ett strukturerat underlag, som Tommy nämnde.
Fastighetsböckerna var ganska svårlästa och var inget bra registreringsunderlag. Det är en
snabb process det här att kunna mata in uppgifter. I begynnelsen var det faktiskt så att vi
lånade fastighetsböcker från vissa domsagor, efter särskilt beslut av regeringen. Det fanns
en överföringscentral i Stockholm ett tag, sedan var det väl Gävle innan vi kom på den
här metoden att fotokopiera. Då var det ett bekymmer med formatet för det är sådana
här gamla skruvliggare. Men vi prövade metoden med framgång och sedan var det så
som nämndes här, att underlaget skickades till Jönköping, till Domstolsverket, och be-
reddes. Vi fick det väl strukturerade underlaget och en ordentlig genomgång. Resultatet
av det tillsammans med olika maskinella kontroller, var att det skedde en klar kvalitets-
förbättring från ett manuellt register som ändå var i hyggligt skick.

Sture Hallström: Tack. Motsvarande då när det gäller Lantmäteriverksamheten, är det
du Per-Anders?

Per-Anders Karlgren: En väldigt stor del av det var beteckningsreformen. Det var den
som satte tiden och processerna. Vi ska väl komplettera den tidigare diskussionen med
att säga att Ortnamnsarkivet och Riksantikvarieämbetet var väldigt inblandade som re-
missinstanser efter det att vi hade haft den här politiska diskussionen, och det fungerade
väl. Det var ortnamnsarkivet som stod för sakkunskapen, Riksantikvarieämbetet hängde
väl mera med i vad de sade. Vi tog in originalböckerna och inställde fastighetsregistre-
ringen under den här perioden. Och vi gjorde också beredningsanteckningar i original-
böckerna. Det där fungerade alldeles utmärkt bra och jag håller med Tommy, en av
framgångsfaktorerna var verkligen att vi gjorde den där åtskillnaden i ett särskilt inregi-
streringssystem. Vid någon tidpunkt inträffade det att den som skulle behöva verifie-
ringsstansa inte gjorde sin uppgift. Hon orkade inte med så hon bara godkände. Det dök
upp direkt som ett resultat på vissa delar i någon etapp som gick i drift här, vi fick kla-
gomål på det. Det tog ett tag innan vi lyckades reda ut och få tag på den delen. Men det
indikerade precis det som vi sade här att det var oerhört viktigt att den här rutinen uppe-
hölls och att disciplinen fanns där. Sedan gjorde vi väl ytterligare en erfarenhet att de fel
som ändå slank igenom de dök inom arton månader. Alltså omsättningen, användningen
av den här informationen gjorde att de där nollorna i inteckningar och liknande sådana
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här saker de var identifierade. Efter arton månader så var systemet väldigt stabilt tror jag
man kan säga.

Sture Hallström: En aspekt utav genomförandet är samverkan mellan alla de som var
tvungna att samarbeta för att det här skulle bli bra. Då väljer jag bort fallet med kanslihu-
set och tar någon slags mer begränsad krets. Det är en ständig utmaning det här hur IT
och verksamhet, ska samverka. I det här fallet hade verksamheten ganska många olika
intressenter. Några kommentarer kring hur det fungerade och varför det fungerade bra
eller mindre bra?

Olle Wastesson: Jag vet inte var det passar in det jag tänker säga nu, men det har i alla
fall någon beröringspunkt med det. Jag har många gånger tänkt som så att en förutsätt-
ning för hela projektet och inte minst för genomförandet var att CFD var en så pass liten
hanterlig myndighet. Det var det ena. Det andra var att den var oberoende av de två stora
intressenterna. Det tredje var att vi hade, som jag har sagt tidigare, en kraftfull genomfö-
randeperson. En ytterligare aspekt är att vi hade en styrelseordförande som vid den här
tidpunkten hade en mycket stark ställning i svensk samhällsbyggnad. Det var alltså en
kombination av olika kloka beslut och personer som fanns med i detta. Jag tror att sam-
mantaget så har det här betytt väldigt mycket. Dessutom fanns det ett bostadsutskott
som var mycket konsekvent i hela sin handläggning utav frågorna.

Sture Hallström: Tack. Du var inne på en annan aspekt utav det här förut, Tommy. Det
ska vi kanske inte upprepa. Det var användarna, det var kraven och behoven från in-
skrivnings- och fastighetsregistret som styrde. Det var väldigt klart.

Tommy Ljunggren: Ja, det var det. De kom inte ner i form utav hur det ska göras eller
att data ska lagras på något särskilt vis. Det var funktionen som var tydligt beskriven som
hanterades.

Sture Hallström: Per-Anders, hade du någon kommentar?

Per-Anders Karlgren: Den här planeringen som jag återkommer till som gjorde att vi
höll tider, höll datum på två års sikt var en överenskommelseplanering. Alla intressenter:
den lokala registermyndigheten och den lokala inskrivningsmyndigheten, centrala Lant-
mäteriet, centrala Domstolsverket, CFD, Kommunförbundet var kanske inte med i det
här sammanhanget, träffades och höll ett möte där Sune lade fram planen. Sedan skiljdes
vi åt med åtminstone en symbolisk handskakning och sade: ”Då är vi överens om den
här saken.” Det var väldigt svårt för någon att utifrån den modellen kliva ifrån och säga:
”Nej, jag sviker den överenskommelse som vi nu har ingått runt den här frågan.” Man
kan tycka att vi ägnade mycket tid åt att prata, informera och göra de här symboliska
överenskommelserna men det var bra för stabiliteten i genomförandet och allas uppslut-
ning. Det är det ena jag vill säga. Det andra är som komplettering till vad Olle säger. Jag
upplevde hela tiden att CFD svävade som i magnetbubblan i en sådan här vätekraftreak-
tor, i kraftfältet mellan tre magneter. På ena sidan var det Domstolsverket, så var det
Lantmäteriet och så var det Kommunförbundet. I det där kraftfältet så fanns någon sorts
stormens öga eller något sort vakuum och där manövrerade Sune väldigt skickligt och
kunde genomföra den här verksamheten. Så fort han kom ut lite på kanterna, så blev det
oväsen. Höll han sig där i mitten då flöt det på. Det fanns spänningar mellan alla inblan-
dade organisationer, olika intresseinriktningar och sådana här saker. Men de balanserade
varandra genom hela reformgenomförandet.

Sture Hallström: Just det, så du argumenterar inte med Olle. Du kompletterar. Ja.
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Per-Anders Karlgren: Nej, jag bara kompletterar den bilden.

Sture Hallström: Nu känner Stig behov av att säga någonting väldigt kort.

Stig Rudhe: Det var i samgående med andra och vi plockade in uppgifter från andra in-
tressenter, nämligen Skatteverket. Fastighetsvärdena skulle in, vissa utav fastighetstaxe-
ringsuppgifterna. Det hade vi en hel del besvär med, kort sagt. Därför att de inte hade
samma beteckningar. Det kommer du själv ihåg, Sture, det var ständigt propå att bara be
dem gå över till de beteckningar som vi hade föreslagit. Så småningom fick vi igenom
det, gudskelov.

Sture Hallström: Tack. Vi har inte så mycket tid kvar, jag har många fler frågor än vi
kommer att ha tid till. Men jag tycker ändå vi resten utav tiden ska försöka fokusera på
det som i läroböcker och på annat sätt heter effektmål. Det vill säga, med alla dessa be-
slut, den beslutsvånda, det utredande och det genomförande som vi har berört här nu,
vad blev det utav det här för någonting? Vad blev det för effekter vi fick ut i olika typer
utav verksamheter? Successivt under resans gång och gärna hur det har blivit idag. Ska vi
börja i hörnet samhällsplanering? Vilken nytta har man fått utav det här? Det är ett väl-
digt mångfacetterat begrepp förstås, det här med samhällsplanering. Rune, Bengt, Olle?
Rune börjar.

Rune Olsson: Ja, jag kan börja bara rubrikmässigt. Om man utgår från vad jag inledde
med koordinatregistreringen så har den genomförts för fastigheter, kyrkor, fornlämningar
från början. Där har vi redan grunden till det fornlämningsregister som nu finns. Sedan
var det ett långt hopp under genomförande då det inte fanns så väldigt mycket utrymme
för fortsatt utveckling. Men på grundval av det här så har vi ändå gått vidare med bygg-
nadsregister. Vi har så småningom kommit fram till att det håller på att byggas ut ett lä-
genhetsregister och det kommer att förbättra hushållsstatistiken. Det är det som är syftet
med lägenhetsregistret. Det kommer att göra det möjligt för oss att 2011 återigen att få
motsvarigheten till folk- och bostadsräkningar. Den skandal som det är att vi inte har haft
någon folk- och bostadsräkning sedan 1990 kommer i varje fall att avbrytas nu. Vi kom-
mer aldrig att kunna återhämta det. På grundval av de idéer som fanns med koordinat-
sättning så har vi fått en vägdatabank, det ligger ju inte inom den här sektorn. Det är bara
några exempel. Byggnadsregistret har en väldigt stor betydelse på många områden, inte
minst i räddningstjänst.

Den digitala kartverksamheten har utvecklats vidare inom Lantmäteriverket. Det har
lett till hela den revolution av digitala kartor som vi nu har i geografiska informationssy-
stem. Jag vet inte hur mycket man har ägnat sig åt de frågorna inom det här stora projek-
tet, men jag tycker att den serien, digitaliseringen av kartverksamheten, kopplingen till
GPS som är en revolution, den är värd ett eget spår i det här stora projektet. Där tycker
jag det har hänt mycket.

Sture Hallström: Så ni är nöjda med att ni gav stöd till hela det här projektet, med andra
ord?

Rune Olsson: Ja, vi som fanns på den här sidan var alltid övertygade om det riktiga, det
sade jag i början, ja.

Bengt Rystedt: Man kan gå tillbaka till utredningen av driftsystem 1. Där är det uppräk-
nat alla nyttor som man skulle kunna ha i samhället. Det är väldiga belopp man läser där,
men det finns väl en hel del sanning i dem också. Om man säger att detta var effekterna
som sattes upp, så har vi nått en hel del utav målen genom att titta i den utredningen.
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Sture Hallström: På ditt område, Bo?

Bo Lindén: Man kan säga att genom fastighetsdatasystemet så har man kommit tillrätta
med alla de olägenheter som fanns i det tidigare manuella registersystemet med fastig-
hetsböcker, med stora ärendevolymer, med eftersläpningar och svårtillgänglig informa-
tion och allt sådant. Effekten har blivit ett kvalitetsmässigt mycket bra register med hög
kvalitet och aktuella uppgifter. På organisationssidan kan man väl säga, jag tror det sades
och det är säkert riktigt, att det är det största rationaliseringsprojektet som överhuvudta-
get har förekommit inom Domstolsväsendet. En synlig effekt av det är den lokala organi-
sationen. Inskrivningskommittén laborerade med olika organisationsmodeller, förordade
väl länsinskrivningsmyndigheter, om jag minns rätt. Genom reformen och den effektivi-
tet som man får genom systemet så har man ju kommit längre än så. Antalet myndigheter
som hanterar inskrivningsärenden är sju. Organisatoriskt har det sedan 1 juni i år, tror
jag, förts över till Lantmäteriverket. Det är en division inom Lantmäteriverket. Så långt
själva organisationen på myndighetssidan. Sedan är effekterna större än så. Det fanns
ingen som hade räknat med så långtgående effekter när det gäller kreditgivningen, då går
vi in på pantbreven igen. Som jag sade tidigare så skulle det vara en del utav utdatat i sy-
stemet. Sedan satte vi igång att utreda detta och det var ett krav från bankerna och de
samarbetsavtal som vi slöt med bankvärlden. Framförallt var det ju Stadshypotek som
numera nu ingår i Handelsbankskoncernen. Stadshypotek låg långt framme och beställde
rent av tjänster och var beredda att betala för dem. Pantbreven skulle skrivas ut på pap-
per för så stod det i lagen och innan man ändrade den så fick vi fortsätta att göra det.
Bankerna med Stadshypotek i spetsen ville att vi skulle förvara dem för deras räkning, de
ville inte ha papperet, och samtidigt lagra informationen i ett särskilt register, arkivförva-
ring av pantbrev. Det här gjorde vi egentligen olagligt för en myndighet får inte göra an-
nat än vad den är tillsagd att göra. Men vi lade det alltså under uppdragsverksamheten
och såg till att vi fick full kostnadstäckning för detta. När det här spred sig och man insåg
effekterna av att låta registreringen ersätta pappershanteringen, då skapade det krav på
förnyad lagstiftning. Vi fick så småningom en lag om pantbrevsregister som gjorde det
möjligt att istället för pappershanteringen skapa datapantbreven. Numera har den refor-
men kommit så långt att det är bara ett fåtal skriftliga pantbrev kvar och jag tror inte att
det är några som produceras. Det är det andra som vet bättre än jag. Men det är exempel
på en sådan ytterligare effekt som fastighetsdatasystemet har skapat. Ska jag nämna en
sak till som har något visst samband med fastighetsdatasystemet men ändå är någonting
vid sidan av, är det bostadsrätterna, där man har hämtat inspiration från detta reformar-
bete. Jag slutade min tjänstgöring vid Lantmäteriverket -98 och då hade vi inlett en ut-
redning, en förstudie, och skrev en rapport om bostadsrättsregister, fortfarande utan att
ha ett riktigt uppdrag. Vi satte igång en försöksverksamhet om detta, skapade ett register-
system för hanteringen utav bostadsrätter och det tillsattes en utredning som lämnade ett
förslag. Det var lite delade meningar, det här var -98. Det har ännu inte lett till något
konkret resultat men det har varit en diskussion om man ska ha ett registersystem för
bostadsrätter snarlikt fastighetsdatasystemet med uppgifter om bostadsrätter och motsva-
rande, och framförallt belastningar, inteckningar och sådant. Det är ju en politisk fråga
och det har ännu inte lett till något resultat. Men ett grundläggande arbete är alltså gjort.
Det ligger ett betänkande, tio år gammalt, och det finns försöksverksamhet att hänvisa
till. Grunden är lagd för ytterligare en reform på ett område som ligger väldigt nära fas-
tighetsdatasystemet.

Sture Hallström: Och då med förhoppningsvis rimliga kostnader utifrån att man kan
bygga på den befintliga basen. Ja, tack. Andra områden, det här med effekter, vad fick
man fick ut och vad blev det utav det här för någonting, Per-Anders?
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Per-Anders Karlgren: Vi kan titta på den kommunala verksamheten överhuvudtaget.
Det finns få kommuner som inte på något sätt har tillgång, antingen direkt till fastighets-
informationen eller har den i kopior för eget bruk. Det är en av de tre, det är personer,
fastigheterna och företagsregistret. Sedan kan vi säga att belägenhetsadresser, inte post-
adresser, är en ständigt föränderlig historia som har jättestor betydelse för räddningstjäns-
ten och liknande sådana här saker. Det är alltså viktigt att den blir publicerad och spridd.
Det är kommunerna som sätter adresserna.

Sture Hallström: Det är de som är registerförare, så att säga.

Per-Anders Karlgren: Det är de som är registerförare. Men sedan är distributionsvägen
att hämta den ifrån fastighetsdataverksamheten. Om vi kommer närliggande fastighets-
bildningen så tog staten trots allt ut 400 av 1 200 tjänstemän från fastighetsbildningen.
Det var inte möjligt att göra om vi inte hade haft fastighetsdata i grunden. Men det var
andra förutsättningar i och för sig också så det är inte helt och hållet fastighetsdataverk-
samheten som gjorde det. Men ganska mycket har det givit på det viset. Det är svårt att
se effekterna nu för det har det vuxit fram under fyrtio års period. Vi vet inte var nolläget
är riktigt, men om man ser sig runt och börjar titta på vad som händer här så dyker vi
upp i väldigt många roller.

Bengt Rystedt: Ett exempel är sophanteringen. Hur skulle det fungera om de inte hade
fastighetsbeteckningar och adresser? När de får vikarier på sommaren, hur ska de hitta
utan all upplysning man har i systemet? Så det finns väldigt många effekter man kan rada
upp och sammantaget blir det mycket stort.

Sture Hallström: Men vad var det som inte blev bra? Vad var det som blev en besvikel-
se sett i den här bemärkelsen? Bland de här effektmålen som du var inne på, Bengt, som
man skisserade och beskrev i driftsystem 1-promemorian. Någonstans var det väl där
man inte nådde ända fram, så måste det väl ha varit? Bo.

Bo Lindén: Ja, målen har man uppnått. Men ska man säga någonting i sammanhanget så
är det kanske att hela reformarbetet tog en förfärligt lång tid. Jag erinrar mig nu när jag
nämner detta att salig Inskrivningskommittén skrev i sitt betänkande ADB inom Inskriv-
ningsväsendet, att ”reformen kan beräknas vara i huvudsak genomförd i mitten på 70-talet,
allt till en kostnad av sju och en halv miljon”. Det nådde vi inte, men det blev väl kanske
någonting mer än vad man hade tänkt sig.

Sture Hallström: Det är väl precis motsvarande jämförelse man kan göra med FRU och
det betänkandet, även om det var på ett annat scope och med ett annat upplägg. Jag vet
inte vad man sade om tiden, men jag tror att kostnaden skulle röra sig om ungefär tio
miljoner kronor.

Ulf Bjälkefors: Jag tror det var FRU som sa att reformgenomförandet för fastighetsregi-
streringen enligt FRU:s förslag skulle kosta sju och en halv miljon, var det inte det, Bo?

Bo Lindén: Ja, jag vet inte.

Ulf Bjälkefors: Jo, det var FRU som hade sagt det då.

Sture Hallström: Men det var i alla fall på den nivån som man skisserade. Det kom att
bli marginellt mera, ja.
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Ulf Bjälkefors: Det fick man äta upp några gånger.

Tommy Ljunggren: Om man tittar på hur systemet användes efter att det första områ-
det hade kommit in med drift med rättsverkan, så var det ett registreringssystem byggt
för FR och IR. Om man mätte antalet transaktioner som man lätt kan göra i ett on-line
system, så kom 65 procent av de från inskrivningsverksamheten, 25 procent från fastig-
hetsregistret, 2 procent banker och 5 procent kommun och så var det 3 procent övriga.
Tittar vi på det där en bit in på 2000-talet då står bankerna för 65 procent av transaktio-
nerna, inskrivningsmyndigheterna för 11 procent och kommunerna för 15 procent och
övriga för 9 procent och FR var så lågt nere som 2 procent. Men det beror på att de
byggde ett handläggningsstöd som låg före det här och hämtade hem sin information till
handläggningsstödsystemet. Så det har tålt den svängningen också. Om effektmål var att
försörja FR och IR från början så är de fortfarande försörjda, men det är många andra
som fått del av det.

Sture Hallström: Per-Anders har ordet.

Per-Anders Karlgren: Prestationen var ju egentligen att utifrån målet att stödja FR- och
IR-verksamheten åstadkomma ett generellt informationsförsörjningssystem för samhäl-
let. Det gick väl lite mer eller mindre omärkligt. Man lastade på den lilla gumman med
vedpinnarna en pinne till och en pinne till och hon stod ganska tydligt stadigt för den här
ytterligare belastningen och förväntningarna. Det är väl egentligen först nu som vi är inne
och vänder på steken och säger att vi ska bygga ett system för samhället som tillika kan
stödja fastighetsbildning och inskrivning som en av många verksamheter. Det här är ett
förändrat synsätt som vi måste igenom så småningom och som väl inte är accepterat än
så länge.

Sture Hallström: För att alludera till vad Tommy sade här, de som har dragit nytta av
det just nu, det är bankerna.

Per-Anders Karlgren: Särskilt den delen, ja.

Tommy Ljunggren: Men de betalar ju för det.

Sture Hallström: Jag kan väl få smyga in där att vi hade bjudit in representanter för hy-
potekssidan men det gick inte ihop. Men eftersom jag har jobbat en del med bank och
IT, kan väl jag som sanningsvittne konstatera att där det har varit väldigt betydelsefullt.
Jag har bland annat jobbat med SEB och haft möjlighet att jämföra och försöka få ihop
stöd för hypoteksutlåning i bank i Sverige och i Tyskland. Jag kan försäkra att det är
enorma skillnader av olika skäl men inte minst därför att den här informationen finns.
Det finns i Sverige en möjlighet att direkt använda den här informationen för bankernas
del, medan vi talar om kanske en tio dagars cykel i Tyskland. Då talar vi om ett välavan-
cerat land så det är inte det som är fråga om. Det är en illustration av vilken nytta det här
gör i bankerna. Olle.

Olle Wastesson: Ja, en reflektion. Det jag tycker har känts som en svårighet under de
första tjugo åren i alla fall, när det gällde samhällsplaneringsdelen i någon slags bred me-
ning, det var att det var så svårt att få med den privata sektorn, alltså konsultbolag och
liknande. Att de verkligen skulle hoppa in i det här och se möjligheterna. Nu händer det
ju, det kom så småningom. Jag är inte tillräckligt uppdaterad för att förklara varför det
blev på det där viset. Men jag tyckte ibland att, ”oj, vad det här var trögt”.



56

Sture Hallström: Kan det också ha med trovärdighet att göra, skulle det här bli av? Skul-
le det här komma att täcka hela landet eller hur skulle det bli?

Olle Wastesson: Mm, ja, det låter mycket rimligt att det fanns en slags osäkerhet. ”Ska vi
verkligen satsa på det här?” Vi har ju en representant här i publikum som sitter på den
privata sektorn nu och som vittnade här i pausen om hur man använder systemet.

Håkan Jönsson:126 Det fanns på en skala geografiskt bestämd information med olika
precision. Man har postnummerområden och sådana saker. I många fall dög det med det,
för att göra de optimeringar och planering som man behövde. Sedan har det byggts upp
många egna register över lägesinformation. Inom min bransch, oljebranschen, finns ock-
så egna register med egna sätt att lägesbestämma.

Bengt Rystedt: Ja, det här med privata initiativ har också att göra med att man inte vill
tala om vad man håller på med. Man vill göra det själv och inte visa någon annan. Jag har
försökt att ordna konferenser med ”GIS in Business” och användaren kommer inte där-
för att de vill prata om sitt eget men de vill inte tala om det för andra. De vill dra nyttan
själva och så blir det så.

Sture Hallström: Okej. Vi närmar oss slutet här nu, men en aspekt som har kommit upp
lite, men som vi ändå kan täcka lite mera är det stöd eller den inspiration till andra länder
som det här projektet har givit upphov till. Vem vill börja?

Ulf Bjälkefors: Ja, jag kan ju börja men vi är många som har rest till utlandet. Det är så
att Sverige var något utav pionjärer när det gäller att skapa fastighetsregistreringen och vi
fick världens ögon på oss väldigt snabbt. Det har inneburit att det har kommit väldigt
mycket studiebesök från andra länder till Sverige. Det här har lett till att det har ordnats
kurser på fem, sex, sju veckor med representanter ifrån olika länder som har fått vara
med och som har fått lära sig här i Sverige vad man kan göra inom det här området. Det
har främst varit Lantmäteriet som har haft de här kurserna. Idag finns det ett bolag som
heter Swedesurvey127 som är ganska litet som har haft del i det här jobbet. Sedan har vi
kommit att skicka ut konsulter, man har alltså haft önskemål att ha ut konsulter i olika
länder. Tommy, jag och Bo var väl första gången -88 i Malaysia där vi har byggt ett dato-
riserat inskrivningsregister som nu är i drift i hela landet. Vi har haft väldigt mycket jobb
inom det forna Sovjet med alla dessa nya länder som har bildats, även med Ryssland. Där
är framgångarna naturligtvis väldigt olika för att det är fortfarande ganska instabilt när det
gäller organisationer, så det sker ständiga förändringar. Men jag tror att Sverige har ett
väldigt gott rykte. Vi finns, i alla världsdelar, ja, Nordamerika med Kanada och USA är
undantagna, men i övrigt så tror jag att vi har haft nedslag lite överallt och jobbat i den
här verksamheten. Det har varit väldigt framgångsrikt och det är faktiskt väldigt stimule-
rande att jobba med, det är helt klart.

Sture Hallström: Tommy.

126 Håkan Jönsson, f. 1946, pol.mag. Lunds universitet. Jönsson var anställd på CFD som 1:e byråsekretera-
re 1973–76 och arbetade med utveckling och implementering av geografiska system för samhällsplanering.
Vidare har Jönsson arbetat på AutoTank AB 1976–86, på Inter Innovation Marketing AB 1986–90 och
från 1990 som bl.a. chef för marknadsservice och CIO/IT-chef på Preem AB i Stockholm.
127 Swedesurvey är ett statsägt bolag som marknadsför och säljer svenskt kunnande utomlands inom lant-
mäteriområdet. Företaget har verksamhet i mer än 30 länder och tjänsteexporten sker i nära samverkan
med Lantmäteriet.
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Tommy Ljunggren: Ja, jag tänkte om vi ska, ja, inte marknadsföra oss, men man är
ändå stolt över de länder som vi varit i. Det första land jag var i var Victoria, Australien,
Melbourne som ville ha hjälp med sin reform och det här var tillbaka -85. Sedan var jag i
Singapore. Jag menar om Singapore idag vänder sig till Sverige och vill ha hjälp med att
införa ett IT-system, så tror jag inte att den personen blir riktigt trodd. Men vad man
egentligen ville ha hjälp med i det här det var inte IT som teknik, ja kanske lite grand på
den tiden men inte så mycket, det är det som vi tar så självklart här i landet, våran goda
ordning och även på det sätt vi genomför våra projekt där vi strukturerar upp med mål.
Sedan är det en sak till som har slagit mig när man är ute och jobbar i världen det är det
att vi har otroligt gott samarbete mellan de olika myndigheterna och departementen även
om vi vet att det gnisslar lite här hemma men det är ingenting mot vad det kan vara ut-
omlands. Ett utav de främsta skälen till varför man är intresserad av att bygga de här sy-
stemen är för få bort köerna, att få vänta på att få sin inskrivning gjord. I många länder
när det är köer i det här sammanhanget har man sätt att göra ”jump the queue” och det
är med hjälp utav pengar. Då är myndigheterna väldigt måna om att få hjälp med att byg-
ga de här systemen så att man får bort det. Men kanske har vi fått en viss motarbetning
ifrån de som vill ha kvar de där systemen. Det är en viss inkomstkälla som försvinner där.

Bengt Rystedt: Jag tror Swedesurvey jobbar i ungefär fyrtio länder och jag var med
ganska tidigt i Zambia på Lands Department, alltså de som håller reda på vem som äger
fastigheterna. Där byggde vi upp ett system för att samla in den årliga avgiften som de
ska betala. Samtidigt fick man också registrering som var grunden till att man kunde få
lagfart och ytterligare investera i sin fastighet. Det byggde på det system vi gjorde. Sedan
sket det sig i alla fall, därför att den som skötte systemet behöll pengarna själv och då var
det inte tillförlitligt längre. Så fick man börja om. Men vi är inte vana att ha den sortens
revidering i systemen här. Vi är väl mer ärliga, vi är inte så korrupta i Sverige.

Sture Hallström: Okej. Bo och sedan Rune.

Bo Lindén: Ja, jag kan bara vitsorda vad som har sagts om det stora intresset från om-
världen, det är snart sagt från olika håll av världen som man har varit här och studerat
vårt system och vårt sätt att jobba. Jag har själv haft glädjen att medverka, vi har Malaysia
som har nämnts och jag var med i Singapore också, minsann. Kanske lite ovanligt för en
jurist men jag har också en del att förmedla. Det gällde bland annat det här med regel-
verk, med lagstiftning och behovet utav att ha tydliga regler. Samtidigt ska man komma
ihåg att man måste bygga upp det här efter det landets förutsättningar och beakta behov
och även kulturen. Man har ett annat sätt kanske att se på saker och ting. Man kan väl
säga att vi inte precis exporterar våra system, men däremot mycket vårt sätt att arbeta.
Närliggande länder där är det mera snarlikt oss, rationalisering av tinglysningssystemet
heter det i Danmark. Det tror jag är genomfört vid det här laget och där var vi mycket
inspiratörer i början, var där och missionerade och har gjort konsultinsatser. I Finland
samma sak, och i Norge. Så vi har gjort god nytta i omvärlden med vårt kunnande.

Sture Hallström: Tack. Rune?

Rune Olsson: Får jag redovisa en iakttagelse som möjligen faller lite vid sidan om, men
som jag, mot bakgrund av vad som har sagts, vill nämna i den här kretsen. För några år
sedan så läste man mycket i tidningarna och hörde om Hernando de Soto som skrev Ka-
pitalets gåta,128 tror jag den heter. Han nämndes som Nobelpristagarkandidat i ekonomi

128 Hernando de Soto, Kapitalets mysterium: varför kapitalismen segrar i västerlandet och misslyckas på andra håll,
(Stockholm, 2004).
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och Allan Larsson introducerade honom i Sverige. Jag blev intresserad och satte mig och
verkligen läste den här boken ordentligt för att se hur mycket han skriver om Sverige och
Norden i de här sammanhangen. Sverige nämns inte överhuvudtaget mer än någon grej
som Gustav Adolf gjorde på 1600-talet och Eli Heckscher som författare. Han nedkriti-
serar allting som ni redovisar här som alla myndigheter av den här typen har gjort. Det är
en fantastisk bok när det gäller u-länderna, och hans sätt att hitta representation av egen-
domar är otroligt. Men sedan buntar han ihop u-länderna med före detta Sovjetländer
och nedvärderar alla insatser som är av den typen som ni berättar om här. Det gör han
genom att han tillämpar den här u-landsproblematiken. Jag tycker det kan vara intressant
för er som jobbar med sådana insatser att veta hur hans beskrivning ser ut. Det är obe-
gripligt att hans idéer kan presenteras i Sverige utan att man nämner det som CFD och
Lantmäteriverket har gjort.

Sture Hallström: Någon replik?

Tommy Ljunggren: Om jag inte missminner mig, blev inte Sune Andersson personli-
gen inbjuden till honom för att göra en hel del jobb? Det var till och med ett projekt som
skulle startas upp i landet och där hantera problemet att den svarta ekonomin var större
än den vita ekonomin. Då var Sune där i ett par omgångar och det var till och med inter-
vjuer för ett projekt här hemma.

Rune Olsson: Inte ett ord om detta. Inte ett ord i boken om Sverige och Norden.

Ulf Bjälkefors: Han besökte även Sverige i slutet av CFD-tiden, kring -94, -95, så det
fanns vissa kontakter.

Rune Olsson: Men det är sjukt.

Sture Hallström: Jaha, kanske sista ordet då till det här.

Olle Wastesson: Ja, det är flera som har vittnat om att man har varit ute och gjort
mycket konsulting och det har jag också. Men jag tänkte också säga att det jag framförallt
kanske har jobbat med är marknadsföring av utlandstjänsterna och då inte minst utbild-
ningsinsatser här i Sverige, med kurser i fastighets- och inskrivningsregister och manage-
mentkurser. Intresset har varit stort från hela världen för dessa kurser. Förutom det värde
som det haft för deltagarna, så har det varit ett positivt inslag även för personalen i Gäv-
le. Man kan tro att ”vadå, att åka iväg på det här viset, det kanske bara är allmänt trevligt”
och en del kanske till och med kunde se det som någon liten semestertripp. Men i själva
verket var det hela tiden ett lärande och tagande av erfarenhet. Det tog ett litet tag innan
man började begripa detta. Det var ju positivt som marknadsförare att man faktiskt kun-
de få en feedback även på det sättet. Sedan kan man också säga att i Gävle har den här
utbildningsverksamheten genererat ett kolossalt antal hotellnätter. Det är alltså så att
Swedesurvey var den störste hotellbeläggaren i Gävle under många år.

Sture Hallström: Okej. Vi ska vara ute här om fem minuter. Det här har varit en väldigt
skojig och bra eftermiddag och jag tror att ni har bidragit till att forma en pusselbit i den
här mosaiken utav IT-historia som det samlade projektet tar fram. Det var väldigt roligt
för mig personligen att komma tillbaka och på nytt lära känna er och ta upp ett samtal
här. Tack så mycket. Sedan går ordet till Göran.
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Göran Ernmark:129 Ja, Göran Ernmark heter jag. Jag är ordförande i Fokusgruppen of-
fentlig förvaltning som är ett av de sexton områden som det här totala projektet är inde-
lat i. Jag vill tacka så hemskt mycket för den här eftermiddagen. Det har varit väldigt in-
tressant att lyssna på. Jag är parallell med er när det gäller utvecklingen av de här statliga
systemen. Jag har jobbat inom ett annat område och kan se en hel del paralleller till var-
för saker och ting har gått bra. Det var ju inte så mycket ni hittade som inte gick så bra.
Jag kan också se att här finns mycket för framtida forskare att ta tag i, många trådändar.
Det finns många uppslag, tycker jag. Alla svaren är långt ifrån lämnade här men det blev
det ju inte tid till. Men jag tycker det finns mycket uppslag att ta tag i och det är precis
meningen med den här typen av seminarium, det är inte att lämna alla svaren utan det är
att ge ett underlag för framtida forskning. Jag får tacka panelen så hemskt mycket, tacka
Sture för skickligt genomförande och för allt det jobb du har lagt ned före det här semi-
nariet. Vi har haft en del kontakter så jag vet att det är en hel del. Som sagt var, tackar så
mycket.

129 Göran Ernmark, f. 1943. pol.mag. med ekonomisk inriktning, Stockholms universitet. Efter genom-
gången aspirantutbildning på Statskontoret arbetade Ernmark som vice projektledare för bilregisterprojek-
tet, 1969–70 och blev sedermera kanslichef för Bilregisternämnden, 1971–73. 1973–78 var Ernmark hu-
vudsekreterare för 1973 års Trafikpolitiska utredning. 1978–2003 arbetade Ernmark i Postens ledning i
olika roller, bl.a. som IT-chef/CIO.


