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Abstract

The witness seminar ”Administrativ systemutveckling i te-
ori och praktik, 1960–1980” [Administrative Data Process-
ing in Theory and Practice, 1960–1980] was held at Tek-
niska museet [the National Museum of Science and Tech-
nology] in Stockholm on 26 November 2007 and was led
by Eva Lindencrona. A topic for discussion was the prob-
lems in data processing that eventually led to the emer-
gence of systems development during the 1960s. The de-
velopment of more formalized methods during the 1970s
were debated in length, and it was noted that virtually every
company and public authority developed its own methods.
Furthermore, the establishment and impact of the national
guidelines for systems development, SIS-RAS, received at-
tention. The panelists belonging to the university sector
highlighted the crucial role Börje Langefors played, profes-
sor in Information Systems at the Royal Institute of Tech-
nology/Stockholm University, in the early establishment of
Computer and Systems Sciences in Sweden. On the other
hand, the practioners present stressed that many of the
more formal methods developed by academics never
reached trade and industy or public authorities. Finally, the
seminar touched upon the importance of conferences such
as NordSAM and NordDATA at a Nordic level, and IFIP
at an international level.



4



5

Förord

Vittnesseminariet ”Administrativ systemutveckling i teori och praktik, 1960–1980” ägde
rum vid Tekniska museet i Stockholm den 26 november 2007 och arrangerades inom
ramen för dokumentationsprojektet ”Från matematikmaskin till IT” som är ett samarbete
mellan Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sveri-
ge och Tekniska museet. Det spelades in med ljud och bild. Per Lundin vid Avdelningen
för teknik och vetenskapshistoria vid KTH har i samråd med deltagarna redigerat tran-
skriptet. De redaktionella ingreppen har varit varsamma och har skett i syfte att öka tyd-
lighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Originalinspelningen finns tillgänglig på
Tekniska museet i Stockholm. Projektet ”Från matematikmaskin till IT” är finansierat
med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallen-
bergs minnesfond.

Deltagare: Ulf Bjälkefors, Janis Bubenko, Eva Fåhræus, Ingvar Göransson, Mats-Åke
Hugoson, Eva Lindencrona (ordf.), Kerstin Norrby, Mats Lundeberg, Björn Nilsson,
Björn Tell, Nils-Olof Wallgren, Lars Wiktorin.

Övriga närvarande vid seminariet: Ellinor Algin, Peter Du Rietz, Sofia Lindgren, Per
Lundin, Tomas Ohlin, Anna Orrghen, Julia Peralta, Per Olof Persson, Björn Thodenius.
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Administrativ systemutveckling i teori och praktik,
1960–1980

Eva Lindencrona:1 Okej. Då börjar vi. Det här ska bli väldigt roligt och väldigt
spännande. Jag har ungefär 15 frågor. Och jag tänkte ge ordet under varje fråga till några
personer och sedan får andra anmäla om man vill fylla på under den frågan. Men jag är
angelägen om att vi ska komma framåt. Det är ju en lång eftermiddag. Så jag kommer
kanske att behöva avbryta för att säga att vi ska gå vidare. Jag vill förvarna om det så att
vi inte fastnar alltför länge på någon av punkterna. Men då börjar vi direkt och jag tänkte
börja med att ställa frågan: Hur bedrev man systemutveckling under 60-talet? I början på
60-talet? Vad var det för problem man fokuserade på och när började man jobba efter
formaliserade metoder? Jag tänkte börja med att ge ordet till Ulf som var praktisk verk-
sam under den tiden.

Ulf Bjälkefors:2 Tack för det. Ja, jag började med databehandling 1962, under BESK-
tiden.3 Om man ska prata om problem, så var ju de stora problemen att få maskinresur-
serna att räcka till. Det gällde att skriva så effektiva program som möjligt och den enda
lösningen på det var att använda maskinkod, eller möjligen FA5, FA6,4 som stod för fik-
tiv adressering av maskiner, men det var väldigt nära maskinkod det också. Jag började
med BESK -62 och efter ungefär ett halvår så fick vi på Försvarets Radioanstalt,5 där jag
jobbade, en egen maskin, Facit EDB 3,6 som var en BESK-kopia utrustad med magnet-
band, såna här karusellminnen. Programmeringen handlade mycket om att få de här, fort-
farande maskinkod, apparaterna att fungera effektivt. Ett problemområde, möjligen, som
vi hade, var att vi kanske inte bara hade rent statistiskt-matematiska bearbetningar, men
även en del utdata i form av text. Och det gjorde att vi fick konstruera ganska mycket
subrutiner för att hantera text in och text ut på ett bra sätt. Till BESK:en fanns det bara
en vanlig skrivmaskin som skrev i stort sett siffrorna och lite asterisker och andra tecken,
så vi var tvungna att gå via hålremsor till teleprintrar för att få ut bra texter. Vi kom så
småningom att skaffa oss även hålkortsläsare och hålkortsstans som in- och utorgan. Vi
hade en hålkortsanläggning som man naturligtvis kunde hantera text i och så småningom
bytte vi ut den mot en IBM 14017 och då kunde vi flytta information mellan maskinerna.
Vår Facit var utrustad med både hålkortsstans och hålkortsläsare. Beträffande systemut-
veckling så var ju inte den så utvecklad i 60-talets början. Det gällde främst att vara smart
i kodningen för att få plats i det begränsade minnet och för att få programmen att

1 Eva Lindencrona, f. 1943, tekn.dr Chalmers 1979. Lindencrona är 2:e vice generaldirektör vid Vinnova.
2 Ulf Bjälkefors, f. 1938, matematiker och matematisk statistiker. Efter studier vid Stockholms högskola
1959–1962, anställdes han vid Försvarets Radioanstalt (FRA) och arbetade med programmering och sy-
stemutveckling. Bjälkefors gick därefter över till Centralnämnden för fastighetsdata (CFD), där han bl.a. var
systemutvecklingschef 1969–1979, chef för den tekniska enheten 1979–1986. Sedan 1997 arbetar Bjälk-
efors som systemanalytiker för SwedeSurvey AB.
3 BESK, förkortning för binär elektronisk sekvens-kalkylator, Sveriges första elektroniska dator. Konstruk-
tionen av BESK skedde vid Matematikmaskinnämnden (MMN) och leddes av Erik Stemme. BESK togs i
drift i december 1953 och invigdes i januari 1954.
4 FA 5 var ett tidigt assemblerspråk konstruerat av matematikern Gunnar Hellström vid MMN. FA 6 var
en mer avancerad version av FA 5.
5 Försvarets Radioanstalt (FRA) bildades 1942 som en självständig myndighet för underrättelseinhämtning,
bl.a. genom signalspaning.
6 Facit EDB, BESK-kopia som tillverkades av Elektronikavdelningen vid AB Åtvidabergs Industrier/Facit
Electronics AB. De sista exemplaren av Facit EDB benämndes Facit EDB 3.
7 IBM 1401, liten transistorerad dator som introducerades av 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.
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genomföra sitt jobb så snabbt som möjligt. Och framförallt skriva väldigt mycket subru-
tiner som man kunde återanvända. Det var det huvudsakliga.

Eva Lindencrona: Är det en bild som du delar Ingvar? Som också var aktiv då.

Ingvar Göransson:8 Jag började på Sveriges Kreditbank9 1963 och bankerna … Det var
den första datorn som kom i bankvärlden. Jag började som operatör de första två åren
och vad som fascinerar mig är att för en operatör på den tiden var det oerhört mycket
programmering och det hänger ihop med det som ni har hört nyss, med hur man var
tvungen att spara på alla resurser, det var maskinkod som gällde. Och programmerade
även i assembler, men då var det egentligen, tycker jag, närmast maskinkod ändå. Det var
att man tog hjälp för att slippa hålla reda på adresser. Men man gjorde flödesschema först
för att det var väldigt exakt med att man fick så lite minne som möjligt. Ett exempel som
jag tycker är fascinerande är de två maskiner vi hade, huvudbearbetningarna skedde på en
RCA 501,10 den hade 33 K och den andra maskinen var mest för ”printning” och inläs-
ning, den hade 10 K. Det är ungefär den minneskapacitet som finns idag i chipet på ett
vanligt VISA-kort. Det tycker jag är en intressant jämförelse.

Eva Lindencrona: Eva, du var också med på den tiden?

Eva Fåhræus:11 Ja, inte riktigt i början av 60-talet, men slutet av 60-talet, och om jag får
kommentera det här att det gällde att programmen skulle vara effektiva, så minns jag hur
man satt och gjorde skrivbordstester, för när man hade skrivit ett program och stansat in
det på sina hålkort, så kollade man att man hade stansat rätt och sedan så satte man sig
och så testade man, satte in värden och följde igenom programmet att det skulle ge rätt
resultat. För det där skulle man lämna in på kvällen och hade man tur så hade det hunnit
köras under natten och sedan så var det ju en fellista i allmänhet, man fick den på mor-
gonen med programfel datorn hade hittat. Och då fick man börja om igen och så rätt-
ningsstansa sina hålkort igen. Och när jag har berättat det här för mina studenter så för-
står de ju inte, nu när datorerna är så mycket billigare och snabbare. Men så var det.

Eva Lindencrona: Är det ytterligare någon som vill bidra under den här punkten? Mats-
Åke.

8 Ingvar Göransson, f. 1945, anställd på Sveriges Kreditbank ADB under åren 1963–1966. Sedan 1967
arbetar han på SPADAB (Sparbankernas datacentraler AB)/Swedbank IT.
9 Sveriges Kreditbank var namnet på den statliga affärsbanken under åren 1950–1974. Den ingår numera i
Nordea Bank AB.
10 RCA 501, en liten dator för kommersiellt bruk tillverkad av RCA Corporation. RCA 501 började säljas
1959 och var en av de första datorerna som försågs med en COBOL-kompilator. Ceruzzi (1998), 162f.
11 Eva Fåhræus, f. 1941, civ.ing. elektro (E), KTH 1968, tekn.dr i data och systemvetenskap, KTH 2003.
Fåhræus arbetade med systemering vid SJ åren 1967–1974. Därefter gick hon över till Statskonsult AB där
hon var engagerad i ett flertal systemutvecklings- och metodutvecklingsprojekt. Fåhræus var chef för admi-
nistrativ utveckling vid Sieverts Kabelverk 1981–1984, egen konsult inom administrativ utveckling och
organisationsutveckling 1984–1989, systemprojektledare vid WASA Försäkring 1989–1994. forskningsassi-
stent, universitetsadjunkt och universitetslektor vid KTH/Stockholms universitet (SU) 1995–2007.
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Mats-Åke Hugoson:12 Kanske en kommentar till de tidigare beskrivningarna som varit
väldigt inriktade på själva programmet. Det var faktiskt redan under 60-talet som vi bör-
jade försöka skilja på programmering och systemering. Själva begreppet systemering kan-
ske inte kom förrän lite senare, men just insikten att man inte bara kan titta på själva pro-
grammet, man måste se i ett större sammanhang, hur programmet ska fungera i sin miljö
och hur systemet utvecklas. Det ledde så småningom till att det blev två skilda yrkesrol-
ler. Den ena var programmeraren och den andra var systemeraren. Det växte fram redan
ganska tidigt, tycker jag.

Eva Lindencrona: Ingvar.

Ingvar Göransson: Bara ett tillägg för förståelsen för vilken klen kapacitet det fanns i
maskinerna. Vi hade ett program på den tiden som var gjort i COBOL13 och det var rän-
teändring på lån. Det tog ungefär en ränteändring varannan sekund och det är inte sär-
skilt fort i sådana här sammanhang.

Eva Lindencrona: Nils-Olof.

Nils-Olof Wallgren:14 Ja, en sak. Jag jobbade på IBM -62, så maskiner hade vi ju. Men
en ganska stor del i början här, när man som leverantörens representant skulle ut och
hjälpa de älskade kunderna, var att det var väldigt olika ställen som system skulle tas fram
för. Det var ju olika bakgrund hos människor. Och jag hade en militär, jag är inte militär,
men militärelektronikbakgrund, så jag blev till kopplad till något som kallades för en spe-
cialgrupp. Och då fick man göra programframtagning, systemutveckling och det hela. Att
det hette systemutveckling visste jag kanske inte. Men det var ju detta att försöka definie-
ra vad är det för begrepp som dessa mycket kunniga människor förutsätter att alla männi-
skor begriper, men inte vi som har kommit in här från vänster. Och det var ju frågan om
att hitta några dokumentationstekniker, så att man kunde kommunicera med folk. Jag
kom så småningom in på SJ:s platsbokningssystem och där var kunskapen om själva tå-
gen så fruktansvärt stor hos varenda minsta medarbetare. De visste precis allt om tågen,
men de visste ingenting om databehandling. Och det var ju så självklart att ett tåg … Ja,
det visste ju alla vad ett tåg var, fast det var inte vad man trodde. Och för att försöka få
någon rätsida på det där, så började jag, som tycker om viss sorts logik, att använda be-
slutstabeller för dokumentation. Och det var ett sätt att försöka tränga in i systemet så att
man fick ett kvitto på att man förstod varandra. Att prata med SJ-personal och införa
fiktiva stationer Abisko, B-bisko och C-bisko, det var inte gångbart. Det var helt orealis-

12 Mats-Åke Hugoson, f. 1934, adj. prof.em. Som assistent hos Svante von Zweyrgberk på Elektromaskin-
lära genomförde Hugoson tekniska beräkningar på maskiner som WEGEMATIC, Facit EDB och UNI-
VAC 1107 och blev tekn.lic. Parallellt arbetade han med konsultuppdrag vid ADB-institutet i Göteborg,
vilket ledde till att han 1966 anställdes som systemchef i Göteborgs stad. Hugoson erhöll ett lektorat i
ADB vid Chalmers 1969. Parallellt verkade han som konsult vid Programator. Under 1970-talet utvecklade
han MBI-metoden tillsammans med kollegor inom Programator. Hugoson utnämndes till adjungerad pro-
fessor i Affärsinformatik vid Internationella handelshögskolan i Jönköping 1999.
13 COBOL, förkortning för Common Business Oriented Language, ett programspråk för lösning av admi-
nistrativa uppgifter med dator, t.ex. inom personaladministration, orderbehandling eller lagerbokföring. En
första version av COBOL kom 1960. COBOL var ett av de första programspråken som kunde köras på
olika maskiner med samma resultat. COBOL fick stor spridning och var vid 1960-talets slut och under
1970-talet ett av de mest använda programspråken. Ceruzzi (1998), 91f.
14 Nils-Olof Wallgren, f. 1933, civ.ing. E, KTH 1958. Wallgren var anställd av LM Ericsson under åren
1954–1962, där han arbetade med militärelektronik. Wallgren gick därefter över till IBM Svenska AB där
han stannade till 1991. Vid IBM var han bl.a. projektledare för SJ:s platsbokningsprojekt och systemchef på
IBM:s kontor i Göteborg. Wallgren bedrev egen konsultverksamhet mellan 1991 och 2002.
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tiskt. Det finns ju ingen station som heter B-bisko nämligen. Så dokumentationsteknik
var rätt viktigt.

Eva Lindencrona: Janis.

Janis Bubenko:15 Ja, det som var typiskt för systemutveckling i slutet av -50-talet, i bör-
jan av 60-talet, var att problemen ofta var väl definierade. Man gjorde inte vilka system
som helst, utan man datoriserade redan befintliga rutiner. Därför var kanske kravanalys
och den här typen av moderna begrepp inte så aktuella vid den tidpunkten. Tack vare det
blev systemen ofta inte särskilt komplicerade, men det tog naturligtvis väldigt lång tid att
programmera dem med de här enkla lågnivåspråken. Och som andra har sagt här, man
hade ett tema på utbildningen som hette prestandaanalys. Det har man knappast idag.
Man köper lite extra minne, lite extra processorer. På den tiden ägnade man en hel del tid
att se om det här systemet kommer att räcka till prestandamässigt.

Eva Lindencrona: Kerstin.

Kerstin Norrby:16 Ja, kanske lite mer mot slutet av 60-talet. Jag tänkte berätta lite kuriosa
om hur man inte kunde använda samma terminal till olika datorer. På Linköpings univer-
sitet så var det en stor visning av bibliotekssystemet LIBRIS17 och vissa andra saker. Jag
skulle visa hur man kunde använda informationssystemet ISIS18 på samma terminal som
LIBRIS. LIBRIS kördes på en Saab-dator medan ISIS var ett IBM-system. För att detta
skulle bli möjligt behövdes en minidator, men så liten var den inte, som omvandlade ISIS
IBM-gränssnitt till Saabs. Minidatorn stod i ett rum på universitet och där fanns en kille
som hela tiden övervakade systemet och fixade de problem som uppstod. Det var en
förutsättning för att jag skulle kunna genomföra demonstrationen. Fortfarande i slutet på
60-talet, jag vet inte exakta år, -67, -68, -69, klarade man inte av det här.

15 Janis Bubenko, f. 1935, civ.ing. väg- och vattenbyggnad (V), Chalmers 1958, tekn.lic. i byggnadsstatik,
Chalmers 1965, tekn.dr i informationsbehandling, särskilt ADB, KTH 1973, docent i informationsbehand-
ling, särskilt ADB, KTH 1974, professor i informationsbehandling, särskilt ADB, Chalmers 1977, profes-
sor i informationsbehandling, särskilt ADB, KTH 1982. Bubenko arbetade med utveckling av tekniska
beräkningsprogram vid ADB-institutet i Göteborg 1957–1961, och var chef för systemutveckling och
programmering vid Univac Scandinavia 1961–1965. Han blev medlem i Börje Langefors forskningsgrupp
för informationssystem under 1965–1966 och startade upp kursverksamhet vid Institutionen för ADB vid
KTH/SU under 1967–1968. Bubenko ledde forskningsgruppen CADIS (Computer Aided Design of In-
formation Systems) under åren 1969–1979. Vidare var han initiativtagare till forskningslaboratoriet SYS-
LAB vid KTH/SU 1980 samt Svenska institutet för systemutveckling (SISU) 1984. Bubenko var vd för
SISU 1985–1992.
16 Kerstin Norrby, f. 1942, fil.kand. 1966, Statskontorets aspirantutbildning 1966–1967. Norrby var utreda-
re på Statskontoret 1967–2006 och arbetade med organisations-, styrnings- och uppföljningsfrågor inom
statsförvaltningen, såväl övergripande som praktiskt samt med planering och utveckling av ADB-system. I
flera år ansvarade Norrby för Statskontorets metodverksamhet inom systemutvecklingsområdet, bl.a. för
samarbetet mellan Statskontoret, DAFA och Statskonsult vilket resulterade i rapporterna A-modellen: En
modell för beslutsgång och ansvarsfördelning vid utveckling och drift av ADB-system (1978) och Beslut vid systemutredning:
Vilka beslut bör fattas?: När fattas beslut?: Vad frågar beslutsfattaren?: Hur ser beslutsunderlaget ut? (1979), den s.k.
B-modellen.
17 LIBRIS, förkortning för Library Information System, ett för de svenska forskningsbiblioteken gemen-
samt system drivet av Kungl. Biblioteket (KB). LIBRIS omfattar ett flertal tjänster; den centrala är den
gemensamma katalogen för landets forskningsbibliotek m.fl. Försöksdrift med systemet inleddes 1974.
Lena Olsson, Det datoriserade biblioteket. Maskindrömmar på 70-talet (Linköping, 1995), Bilaga 6.
18 ISIS, förkortning för antingen Integrated Set of Information Systems eller Integrated Set of Information
Systems, ett online-informationssökningssystem utvecklat av FN-organet International Labour Office
(ILO) i Genève, Schweiz. Systemet som började utvecklas 1963 var i drift 1965. Charles P. Bourne & Trudi
Bellardo Hahn, A History of Online Information Services, 1963–1976 (Cambridge, Mass., 2003), 111.
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Eva Lindencrona: Eva. Och sedan tror jag vi går vidare.

Eva Fåhræus: Ja, när det gäller hur man systemutvecklade, som jag minns det, så höll
man redan på 60-talet på med så kallade flödesdiagram där man ritade rutor och romber
och pilar och så vidare. Och det var ju ett sätt att beskriva. Jag håller med dig om att det
var inte mycket till analys av själva verksamheten. Man hade en verksamhet och den
beskrev man systematiskt på det sättet.

Eva Lindencrona: Är det någon som har möjlighet att kommentera vad man under den
här tiden såg framför sig? Vad var det för visioner man hade om vad som skulle komma
när det gällde systemutveckling? Vad tänkte man sig att nästa steg skulle vara? Vad låg
framåt i tiden? Jag vet inte om du, Janis, kan kommentera det?

Janis Bubenko: Ja, det här är ju ett kärt ämne. Jag minns på 70-talet, 1970, då publicera-
des det en utsaga av en herre som hette Auerbach,19 jag kommer inte ihåg vad han hette i
förnamn, men det var en sådan här amerikansk guru. År 1970 så förutsåg han att 1980
skulle vi ha en heltäckande teori för utveckling av informationssystem. Vi har inte kom-
mit ett steg närmare det egentligen. Men det är klart att vår vision var utomordentligt
begränsad. Vi kunde inte föreställa oss det som vi har idag i termer av Internet och allting
sånt. Databaser fanns ju inte till en början heller, men vad vi trodde, i alla fall, åtminstone
vi som sysslade lite med forskning, var på en formell specifikation som sedan skulle över-
sättas till ett optimalt datasystem. Det trodde vi på.

Eva Lindencrona: Vad säger Mats-Åke?

Mats-Åke Hugoson: Ja, jag skulle försöka attackera den frågan från två olika infalls-
vinklar. Den första är min personliga upplevelse under 60-talet, 70-talet, på detta tema.
Jag har hela tiden, efter att jag gjort mitt lissarbete på Chalmers, haft en fot ute i industrin
och en fot inom akademin. Jag var systemchef i Göteborgs stad under tre år och då kriti-
serade jag högskolan, där undervisningen hade kommit igång i ämnet ADB, för att man
inte engagerade sig särskilt mycket i metodutveckling. Det ledde till att jag blev erbjuden
att komma tillbaka till högskolan och själv medverka i utvecklingen under senare delen av
60-talet och sedan under 70-talet. Och det jag framförallt upplevde var att man var så
fokuserad på de tekniska lösningarna. Jag efterfrågade att man skulle försöka se i ett till-
lämpningsperspektiv, i ett nyttoperspektiv och i ett användningsperspektiv. Och jag var
väl bland dem som kämpade på barriärerna för att lansera begreppet verksamhetsanalys.
Det var ett helt okänt begrepp under 60-talet. Man hade systemet i fokus. Enbart det
tekniska systemet. Jag vill påstå att under första halvan på 70-talet, och sedan fortsatt
under 70-talet, så skedde en omsvängning mot en annan vidgad systemsyn. Om man
placerar in det i ett teoriperspektiv, så kan man också säga att det var under samma tid
som Checkland20 och andra började lansera Soft Systems Theory.21 Det var liksom en

19 Isaac L. Auerbach, 1921–1992, elektroingenjör och fysiker. Auerbach började sin karriär som forsknings-
ingenjör vid Sperry Univac. År 1949 gick han över till Burroughs Corporation som han lämnade 1957 för
att starta företaget Auerbach Corporation for Science and Technology. Auerbach var en av initiativtagarna
till den internationella organisationen the International Federation of for Information Processing (IFIP)
såväl som organisationens förste president åren 1960–1965.
20 Peter Checkland, f. 1930, kemist och managementforskare. Efter 15 år inom kemiindustrin gick han vid
slutet av 1960-talet över till the Department of Systems Engineering vid Lancaster University där han blev
professor. Checkland ledde där bl.a. ett program inom s.k. aktionsforskning som utvecklade Soft Systems
Methodology (SSM).
21 Eg. Soft Systems Methodology (SSM), se Peter Checkland, Systems Thinking, Systems Practice (Chichester,
1981).
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omsvängning från det tekniska till att också inkludera verksamheten runt omkring. Det
var det ena perspektivet. Den ena kommentaren till visionerna. Sedan måste jag berätta
en liten episod som hände i slutet på 60-talet. Det var Svenska Dataföreningen22 som
hade arrangerat en konferens i Göteborg med ett mycket stort antal deltagare. Jag kom-
mer nu inte ihåg namnet på den internationella guru som vi hade lyckats få dit. Det kan-
ske vi kan komplettera med sedan. Han stod i alla fall framme på scenen framför en 300
personer och berättade att nu hade man kommit fram till att kunna producera ett chip.
Det kostade ungefär 1 miljon dollar, och det var mycket pengar då, att utveckla detta
chip. När man sedan producerade det i miljonupplaga skulle det kosta 1 dollar per chip.
Så skulle man producera flera miljoner, så hade man en totalkostnad under två dollar per
styck. ”Jag har med mig ett”, och tog upp sin börs, ”detta chip har samma kapacitet som
en 1401”, sade han, och alla som satt i salen, i slutet på 60-talet, visste precis vad en 1401-
dator var, det var en rad med skåp, en fem, sex, sju, åtta skåp.23 ”Det innebär”, sade han,
”att om vi tillämpar chipteknologi, så kan man i alla apparater som tillverkas
i miljonupplagor stoppa in ett chip, stoppa in en 1401, utan att påverka priset överhuvud-
taget”. Detta som vision om framtiden, och han drog den slutsatsen att, ”det innebär”,
exempelvis som Janis tidigare sade, ”att alla tankar på kapacitetsberäkning etcetera: glöm
dem.” Det var nu inte längre tal om att jobba med Langefors24 transportmatriser och
annat. De kunde vi glömma. Det förstod vi. Hela utvecklingen kom att förändras radikalt
med detta därför att det kom att bli en, jag vet inte ifall han använde ordet ”commodity”,
men en generell tillgång i kapacitet som kom att ändra hela vår värld. Och -69 hände det-
ta, det vet jag bestämt på året att det var. Sedan avslutade han sin lilla presentation med
att säga att man kan stoppa in det här i telefoner, i skrivmaskiner, i kylskåp och överallt,
men ”man kan ju fråga sig varför man ska ha en 1401 i kylskåpet”.

Eva Lindencrona: Det kan man fortfarande fråga sig. Javisst, Lars.

Lars Wiktorin:25 Jag började på IBM år 1969 och några år efter så lanserade man, i för-
längningen på det som Mats-Åke sagt, det som hette Management Information Systems,
MIS.26 Idén var att inom ett fåtal år, som IBM-säljarna sade, så står det på herr direktö-

22 Svenska Dataföreningen, idag Dataföreningen i Sverige, ideell förening för datoranvändare som bildades
1949 under namnet Hollerithklubben. Ursprungligen fick endast IBM-ansluta företag anmäla medlemmar.
Bestämmelsen togs bort 1953 och föreningen bytte samma år namn till Hålkortsklubben. Fem år senare,
1958, döptes den om till Föreningen för Rationell Databehandling för att 1963 anta namnet Svenska Data-
föreningen (SDF). Föreningen slogs 1990 samman med Svenska Samfundet för Informationsbehandling
(SSI) och Riksdataförbundet under namnet Dataföreningen i Sverige.
23 Eg. IBM 1401, se fotnot 7.
24 Börje Langefors, f. 1915, civ.ing. teknisk fysik (F). Langefors var ingenjör vid NAF AB i Stockholm och
Linköping 1944–1949, vid Saab 1949–1965, docent i byggnadsstatik vid Chalmers tekniska högskola 1963,
professor i informationsbehandling, särskilt den administrativa databehandlingens metodik, vid KTH
1967–1980. Langefors fick ett stort inflytande genom sin undervisning och sina läroböcker, t.ex. Börje
Langefors, Theoretical Analysis of Information Systems (Lund, 1967). Han verkade även internationellt och tog
bl.a. initiativ till inrättandet av IFIP:s Technical Committee 8 (TC8), för vilken han även var förste ordfö-
rande. Langefors erhöll 1999 the LEO Award for Lifetime Exceptional Achievement in Information Sys-
tems.
25 Lars Wiktorin, f. 1941, civ.ing. F, CTH 1965, tekn.lic. fasta tillståndets fysik CTH 1968. Wiktorin arbeta-
de under perioden 1969–1979 vid IBM som systemman, produktutvecklare och projektledare. Efter en
period vid Statskonsult flyttade han till högskolan i Karlstad där han var universitetslektor i ADB 1980–
1985. Wiktorin arbetade med systemergonomi på Ericsson Information Systems 1985–1988 och därefter
på Objective Systems med objektorienterad systemutveckling 1988–1990. Sedan 1990 är han konsult inom
IT plan. Wiktorin har bl.a. utvecklat och ansvarat för kursen IT-arkitektur som ges av Dataföreningen
Kompetens under perioden 1999–2008.
26 MIS, förkortning för Management Information Systems, samlingsnamn för datasystem som gav underlag
för chefer att organisera, utvärdera och driva organisationer. Under slutet av 1960-talet sattes stora för-
hoppningar till MIS. Dessa infriades sällan.
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rens skrivbord en terminal, och med den kan man övervaka hela företaget. Det ska man
ha klart för sig att i princip reducerades företagsstyrningen till en röd och en grön knapp.
Gas och broms. Det var ungefär den synen man hade på systemtänkandet och möjlighe-
ten att datorisera. Det var egentligen styrrumstänkandet i sådana här processregleringssi-
tuationer som man överförde till att styra företag.

Eva Lindencrona: Eva.

Eva Fåhræus: Jag kan också ge ett konkret exempel. Det första uppdraget jag fick när
jag anställdes på SJ 1968 var att automatisera tomvagnsfördelningen. Det fanns behov av
vagnar på ett visst ställe i landet och så fanns tillgångarna någon annanstans. Och det
hade byggts ett program för detta enligt de här operationsanalytiska teorierna. Jag skulle
bara testa och sätta det i drift. Det var byggt för 6 stationer, men det fanns 130 i landet,
så jag prövade att räkna upp det här till 10 stationer, 20 stationer och så vidare. Det var
10 olika sorters vagnar vi började med också. Och fann ganska snart att det där pro-
grammet skulle inte hinna köras under ett dygn om man skulle köra alla de här 130 sta-
tionerna. Och då funderade jag på vad vi skulle göra och jag pratade med de som höll på
med tomvagnsfördelningen och de sade: ”Det där med att fördela tomvagnar är ju det
roliga jobbet. Det som är svårt är att veta var vagnarna finns och var de borde vara.” Så
då byggde jag ett system för det istället.

Eva Lindencrona: Användbarhet, tidigt. Ja, Mats.

Mats Lundeberg:27 Jo, jag tänkte att jag skulle svara lite på båda dina frågor här. Mitt
första system som jag byggde var under sommaren 1964 då jag var på ADB-institutet i
Göteborg.28 Där förekom det definitivt inte någon systemutveckling på samma sätt som
har beskrivits här. Och det lämnade mig med den känslan, när jag hade byggt det här
systemet, som jag var mycket stolt över, att jag visste inte alls om det jag hade byggt var
det system som användarna ville ha eller inte. Den problematiken kan ju ha inträffat även
efter dess. Men om man ska prata om visioner i anslutning till det här, så tycker jag det är
viktigt att ta upp Börje Langefors installationsföreläsning någon gång under läsåret 1966–
67. Där presenterade han sina fyra så kallade metodområden. Han delade ju in i ett info-
logiskt och ett datalogiskt område. I det infologiska området så var det två delar, dels ett
som han kallade för objektsystemanalys, men som ju är samma sak som det du pratade
om som verksamhetsanalys, dels ett som hette informationsanalys. Och så fanns det två
underindelningar på det datalogiska området. Det tycker jag var en väldigt tydlig och ock-
så dokumenterad vision om vartåt det skulle barka hän. Om jag fortsätter med mina egna
erfarenheter kopplat till det, som inspirerats bland annat av den uppdelningen i metod-
områden, så började jag jobba med något som då hette informationsanalys och visionen
var att försöka få bort den här frustrationen eller flaskhalsen där man inte visste om an-
vändaren ville ha det man byggde genom att analysera informationsbehovet. Sedan så kan
man gå vidare i den hierarkin, men det kan jag återkomma till senare. En vision var att

27 Mats Lundeberg, f. 1943, tekn.lic. 1970, ekon.dr 1976. Lundeberg är sedan 1981 ledare för forskningsstif-
telsen Institutet för Verksamhetsutveckling (Institut V) och från 1986 professor i Information Management
vid Handelshögskolan i Stockholm. Under perioden 1969–1981 var han ledare för forskningsgruppen
ISAC vid den för SU och KTH gemensamma institutionen för informationsbehandling, särskilt administra-
tiv databehandling. I ISAC-gruppen ledde Lundeberg arbetet med framtagandet av ISAC-ansatsen för
förändringsanalys och systemutveckling.
28 ADB-institutet i Göteborg, institut lokaliserat till Chalmers som inrättades 1957 i och med att finans-
mannen Axel Wenner-Gren dels donerade en dator ALWAC III-E, dels garanterade lön för 6 personer.
Institutet uppbar finansiering till 1963 och lades ned inte långt därefter. Brev, Ingemar Dahlstrand, 3/5
2008.
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komma runt det här kommunikationsproblemet, som har nämnts här, genom att jobba
väldigt mycket med informationsanalys. Sedan visade det sig att det inte räckte. Man fick
gå vidare.

Eva Lindencrona: Vi ska strax gå in lite djupare på de olika metoderna. Men jag skulle
vilja hoppa ett litet ögonblick och vända mig till Björn och fråga om du skulle kunna be-
skriva för oss hur det gick till när den första professuren i ämnet kom fram? Det som
sedan blev Langefors professur.

Björn Tell:29 Ja. Förberedelserna var väl det att det fanns två stycken professurer redan i
numerisk analys, alltså vid KTH och i Lund med Carl-Erik Fröberg.30 Man förstod att här
fanns ett område som de inte direkt berörde utan man borde skaffa någon. Samtidigt var
det väl det att Carl-Erik Fröberg som blev ordförande för den här gruppen med mig och
Dopping,31 och så var det en till, men jag kommer inte ihåg vem det var. Vi samlades på
Getå Hotell en vinterdag, eller två dagar, och på nätterna spelade vi bridge. I alla fall, det
var liksom förutsatt att vi skulle skriva ihop en slags rapport som skulle passa mer eller
mindre för att Börje Langefors skulle kunna få den professuren. Så uppfattade jag det.
Att jag var med var väl därför att jag hållit på och sysslat lite med datorer. När jag kom
till Atomenergi32 så visade det sig att de hade Sveriges kraftigaste dator, nämligen Ferranti
Mercury,33 och den hade jag gjort en tidskriftslista på, det var ju den här begränsningen
till bara 120 bokstäver som man kunde ha, så jag måste få tag på någon lista som visade
de här internationella tidskrifterna så man kunde plocka in dem. Atomenergi hade 10
stycken olika arbetsställen och hade ett otal tidskrifter och många tidskrifter i 10 exem-
plar. Och det gällde att hålla reda på det där och där var det den här delen som man kan
säga är administrativ databehandling, att hålla reda på förfallodatum, vad det kunde kosta
och i den stilen. Men sedan var det den här delen mera med den bibliografiska informa-
tionen, nämligen med sökningen. Och där gjorde vi en lista som var den tredje i världen,
efter vad vi kan se. Det var med en maskin som hade en typkedja på både stora och små
bokstäver. Och så var inmatningen med hjälp av hålremsa. Och det där var en nyhet
egentligen, för IBM körde bara med versaler, stora bokstäver, och när den här listan skul-
le göras ny, då var vi tvungen att köra med IBM-maskiner och då fick vi göra ett program
som gjorde att vi förändrade bokstäverna så att versalerna blev gemena, utom den första

29 Björn Tell, f. 1918, fil.lic. i geografi 1946, civilekonom 1956, överbibliotekarie vid KTH 1963–1972 samt
universitetsbibliotekarie vid Lunds universitet 1973–1983. Från 1967 ledde han arbetet vid AB Atomenergi
och KTH:s bibliotek med att utveckla snabba sökalgoritmer för selektiv delgivning av information, SDI.
Tell var först med att knyta ett svenskt bibliotek till online-sökningar i internationella databaser. Vidare har
han varit ledamot eller expert i ett stort antal kommittéer och utredningar, såväl svenska som internationel-
la.
30 Carl-Erik Fröberg, 1918–2007, teoretisk fysiker, fil.dr 1949, docent vid Lunds universitet 1948–1956,
laborator i numerisk analys sedan 1956 och professor i ämnet 1965. Fröberg var expert vid MMN 1949–
1963. 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.
31 Olle Dopping, 1923–2004, civ.ing. KTH 1948, Flygförvaltningen 1949–1955, Svenska Philips 1955–
1957, Autronic AB/Alwac AB 1957–1958, Matematikmaskinnämnden 1958–1963, Statskontoret 1963–
1966, Information System International AB 1966–1969, universitetslektor vid Lunds universitet 1969–
1970, universitetslektor vid Uppsala universitet 1970–1974, därefter eget konsultbolag samt Ericsson In-
formation Systems AB 1983–1987.
32 Eg. AB Atomenergi, halvstatligt företag grundat 1947 för att inom landet bedriva prospektering och
utvinning av material för utnyttjandet av kärnenergin samt för att bygga kärnreaktorer till forskningens och
näringslivets tjänst.
33 Ferranti Mercury var en vidareutveckling av datorn Manchester Mark I och började levereras 1957. Fer-
ranti Mercury-datorn som fanns vid Studsvik 1961 hade en minneskapacitet som gjorde att den kunde hålla
128 tecken i RAM-minnet. Björn Tell, ”De moderna pionjärerna”, Ikoner: Vision och tradition 6 (2004).



15

bokstaven, för det kunde man leva med, att se en tidskriftstitel där varje ord började med
en stor bokstav gjorde ju ingenting. I alla fall, resultatet av det här blev en rapport till
Universitetskanslerämbetet som, mer eller mindre, sade att vi hade en kompetent person
i Sverige och det gällde liksom att nu få det bekräftat.34 Jag vet inte om Langefors har
varit intervjuad här, men han var ju den som skaffade en egen liten HP-maskin till KTH
där studenterna kunde gå och göra sina program dag och natt utan svårigheter. Och det
var en väldig skillnad att komma från KTH och den miljön ner till Lund, där man måste
lämna in sin kortpacke på kvällen och kanske få den körd nästa dag och så hade man
glömt bort hur man programmerade det där. Det blev ju lite trassligare på KTH när
Statskontoret35 övertog det hela därför att då satte Statskontoret kontorstider och de
gjorde en massa svårigheter som studenterna inte gillade något vidare. Ja, det är väl så jag
uppfattade Langefors. Han var ju den som skapade ordet ’dator’ och det gjorde Statskon-
toret sig löjliga över och menade att då skulle det heta ’tvättor’ och det skulle heta ’diskor’
och så där också. Men å andra sidan, det var ju mycket listigt att ha ’dator’, därför att
tyskarna körde ju med ”Datenverarbeitungsmaschinen”. Datorn har ju underlättat språk-
bruket väldigt. Langefors, jag vet när jag pratade med honom, så sade han, ”jag skapade
ju datalogi och det här som du höll på med det var vad jag skulle vilja kalla infologi”.
Alltså bearbetning av information.

Eva Lindencrona: Får jag fråga, du sade att man förstod att det här området inte täcktes
av numerisk analys-delen. Fanns industrin med där? Vilka var det som förstod detta?

Björn Tell: Ja, i och med att vi tänkte Langefors, så kan man ju säga så här, Langefors
hade bland annat hållit på och programmerat Saabplanen, och då gjorde han så att han
definierade kroppen, och alla punkter på planet var definierade rent matematiskt. Sedan
kom han till Kockums, och på Kockums där byggde de ju skepp efter spantmodeller, där
man försköt spanten på olika sätt och lade ut kurvorna och då frågade Langefors: ”Vad
är det som är kriteriet för att båten ska gå snabbt och så där?” Och då var det hur det såg
ut i vattenlinjen som är väldigt avgörande och sedan hur det ser ut under. Och då frågade
han de där nere på Kockums: ”Varför gör ni inte efter en skalmodell istället?” Och det
började Kockums sedan att göra. Så förankringen till industrin var genom att vi tänkte på
Langefors och hans erfarenheter från flygindustri och från skeppsindustri.

Eva Lindencrona: Är det någon annan som har någon synpunkt, eller som var med,
som har någonting att berätta om hur det kom till? Mats-Åke.

Mats-Åke Hugoson: Jag skulle gärna vilja kommentera MIS-konceptet, som nämndes
tidigare, och Börje Langefors. Jag tycker, om vi nu försöker leta efter vad som påverkade
utvecklingen, vilka förändringar som inträffade, så var det väl så att när MIS-konceptet
dök upp, det var redan omkring 1969–70, och då hölls det nordiska konferenser kring
MIS. Och då var själva synsättet ett totalt system, precis som du tidigare sade. Det var
hela företagskonceptet i ett enda system. Och alla de projekten misslyckades väl egentli-
gen. Det fanns inte något, varken VIS på Volvo eller TIPS på Saab, som ledde till avslut,
som ledde till fungerande lösningar. Och det attackerade Börje Langefors. Jag kommer
särskilt ihåg ett par kvällar jag pratade med honom, för jag hamnade som sekreterare i

34 Akademisk utbildning i administrativ databehandling: Betänkande avgivet av en av kanslern för rikets universitet tillsatt
kommitté (Stockholm, 1964).
35 Statskontoret, regeringens centrala rationaliseringsorgan, bildat 1690. Statskontoret fick 1961 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. Se även Julia Peralta,
ed., Statskontoret: Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 5 februari 2008 (Stock-
holm, 2008).
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den här konferenskommittén som skulle arrangera dessa konferenser och Börje inbjöds
att hålla ett anförande. Han var mycket tveksam och sade ”MIS-konceptet är inte korrekt,
det håller inte”, och han hade redan då presenterat teorin för oöverblickbara system i sin
bok System för företagsstyrning.36 Så Börje var inte bara tekniskt orienterad, han var i mycket
hög grad orienterad mot managementfrågor och han såg tidigt svårigheten med att hante-
ra stora komplexa system utan någon form av systematisk ansats. Han var tveksam till att
överhuvudtaget uppträda på den här konferensen, men till slut kom han dit och höll en
mycket hovsam presentation av sin kritik och menade att det här är nog en ”risky busi-
ness”, för det kommer nog inte att lyckas så bra, och där spådde han ju alldeles rätt.

Eva Lindencrona: Om jag då går tillbaka. Förlåt.

Björn Tell: Ja, jag skulle väl kanske säga att i den här kommittén så tänkte vi oss, nu
hade vi den numeriska analysen kvar, den skulle gå och använda, det skulle bli inom ad-
ministrativ databehandling, och så fattas den här delen om informationssökning och så-
dana saker som man tänkte sig längre fram skulle kunna kanske bli någon profil. Samti-
digt då omkring -68, -69, tillsattes en kommitté inom OECD för att titta på de här frå-
gorna om informationspolitiken och vad det skulle vara, och där tänkte man sig att det
skulle finnas företagssystem som både innehöll det rent kommersiella eller administrativa,
men även det här med litteratursökning, om man ska kalla det, och dessutom de tekniska
delarna som kördes, och detta skulle man se som ett totalsystem. Så det skulle inte vara
barriärer emellan, om vi säger, bokföringsfolk och teknikerna som höll på på sin sida och
de som höll på på biblioteken eller de som sysslade med företagsinformation. Man var
medveten om att omvärldsanalysen var väldigt betydelsefull.

Eva Lindencrona: Det är ju intressant. Om vi går tillbaka till själva metodiken, system-
utvecklingsmetodiken, så kom det en uppdelning, kan man väl säga, i data- och process-
beskrivningar. Så kom verksamhetsbeskrivningarna och så kom systemförvaltning, som
olika komponenter. Jag skulle gärna vilja att någon, eller några av er, beskrev hur den här
uppdelningen i data- och processbeskrivningar växte fram och de olika komponenterna i
systemutvecklingsmetoden. Jag tänkte be Mats att börja.

Mats Lundeberg: Ja, jag tror jag gör så att jag beskriver ur mitt perspektiv, så kommer
andra göra det ur sitt.

Eva Lindencrona: Det gör vi alla. Ja.

Mats Lundeberg: Som jag nämnde var informationsanalysen ett arbete för att komma
till rätta med en del av de problem som vi upplevde och det fanns parallella aktiviteter
med olika typer av informationsanalys, det var väldigt mycket fokus på detta då, i slutet
av 60-talet, början av 70-talet. Och för min egen del så var det så att jag tyckte att infor-
mationsanalysen, folk var väldigt intresserade av informationsanalys, var givande ur ett
antal olika synpunkter. Men inte alls på grund av det som vi trodde. Vi ville ha de här
specifikationerna som Janis var ute efter, för att kunna bygga system, se till att vårt jobb
blev uppfyllt. Men det budskap vi fick från dem som vi jobbade med var att orsaken till
att de tyckte att informationsanalys var bra, var att de för första gången såg hur de själva
kom in i ett större sammanhang. Givet den erfarenheten och givet den här indelningen i
fyra metodområden, så fortsatte vi att jobba med något som vi kallade för verksamhets-
studier, som inkluderade verksamhetsbeskrivning. Vi gjorde ett antal projekt i Stock-
holmsområdet med den här indelningen, först verksamhetsstudier, sedan informations-

36 Börje Langefors, System för företagsstyrning (Lund, 1968).
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analys och sedan bygga systemen. För vi trodde att i och med att vi hade alla de här bi-
tarna som nu var annonserade, så skulle allting lösa sig. Men då visade det sig, till vår
frustration igen, att det hade det inte alls, utan i ungefär hälften av de åtta samarbetspro-
jekten som vi hade i Stockholmsområdet, så kom inte våra utvecklade system till använd-
ning, och vi hade tillbringat ganska mycket tid med att jobba med det här och det var en
mycket frustrerande upplevelse. När vi satte oss ner och analyserade, så fann vi att det
berodde på att vi hade tagit för givet att det skulle byggas informationssystem. Vi hade
inte ifrågasatt vad problemen i företaget var. Så för att komma till rätta med det, så blev
nästa steg att jobba med någonting som vi kallade för förändringsstudier, eller föränd-
ringsanalys, där vi ville komma fram till vad som var problemet i företagen, för att sedan,
om det visade sig att det var informationssystemproblem, gå vidare med verksamhetsstu-
dier och informationsanalys, och på det sättet komma vidare. Så det är den utveckling
som jag själv har varit med om.

Eva Lindencrona: Janis.

Janis Bubenko: Du frågade om beskrivningen av data och beskrivningen av processer.
Processer har man nog kunnat beskriva ganska länge, flödesscheman och liknande tekni-
ker har använts, kanske beslutstabeller i viss mån också. Data började man egentligen att
fundera över under början på 60-talet. Det var en grupp i Amerika som utvecklade nå-
gonting de kallade för Information Algebra.37 Och där föddes begreppet ”entity”, eller
Entity-Attribute-Value, och det ledde så småningom till utveckling av vad man kallar för
datamodeller eller objektliknande modeller. Om man ska avbilda eller ha data om ett fö-
retag måste man referera till dem på något sätt. Vad är det för objekt det handlar om?
Vad talar vi om? Så datamodellering kom egentligen under 60-talets slut på olika sätt och
sedan kom Chen med sin kända publicering 1976 ungefär.38 Men redan innan dess hade
vi använt objekt och relationer, binära datamodeller. Vi var ganska långt framme när det
gällde just data. Och sedan, så småningom, så gjorde man det ännu mer komplicerat.
Man införde regler, olika, som kanske hette verksamhetsregler. Regler om datakonsistens,
korrekthet och sånt, kom in i bilden också. Men det började egentligen på slutet av 60-
talet med databeskrivningar, datamodeller kanske vi kan kalla det för.

Eva Lindencrona: När kom systemförvaltning in, Kerstin?

Kerstin Norrby: Ja, vilket år? Det var ett samarbetsprojekt mellan Statskontoret, Stats-
konsult39 och DAFA.40 Ja, den hade tydligare en tidigare historia, men den får Eva Fåh-
ræus i så fall lägga till. Vi saknade i det här projektet ett begrepp för det som då kallades
för drift och ansvar för drift. Vi tyckte att det var ett större ansvar än att bara ha hand om
det tekniska systemet. Det var även att ta hand om allting runt om. Och då myntades
begreppet systemförvaltning, för förvaltning betyder ju att sköta om, och det var hela

37 Information Algebra, en matematisk formulering av klassisk informationsteori som presenterades av
CODASYL:s Langauge Structure Group 1962.
38 Peter Pin-Shan Chen, ”The Entity-Relationsship Model – Toward a Unified View of Data”, ACM Trans-
actions on Database Systems 1, no 1 (1976), 9–36.
39 Statskonsult AB, statligt ADB-konsultföretag grundat 1969 av Åke Pernelid på initiativ av Statskontoret.
Statskonsult var Sveriges största ADB-konsultföretag under 1970-talet, genomförde en rad förvärv och
vann även ett antal kontrakt i den privata sektorn. Under 1980-talet minskade Statskonsults betydelse. 1989
slogs Statskonsult samman med bl.a. DAFA och bildade SKD-gruppen.
40 DAFA, förkortning för Datamaskincentralen för administrativ databehandling, statlig servicebyrå som
avknoppades från SCB under 1970-talet. DAFA ombildades till aktiebolag 1986 från att tidigare ha bedrivit
sin verksamhet i myndighetsform. Från 1989 var DAFA en del av SKD-gruppen.
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systemet som skulle skötas och inte bara den tekniska delen. Så det var första gången
begreppet användes och det var i slutet på 70-talet.

Eva Lindencrona: Ville du lägga till någonting Eva?

Eva Fåhræus: Eftersom du sade att det var en förhistoria. Jag var inblandad i ett projekt
som hette H75, antagning till högskoleutbildning, och det syftade till att vara klart 1975
när man skulle införa ett nytt antagningssystem. Det var ett samarbete mellan Statskonto-
ret, Statskonsult, DAFA och det som hette UKÄ, men som bytte namn till UHÄ i sam-
band med att det nya antagningssystemet infördes.41 Och det var ett samarbetsprojekt
som visade sig vara väldigt fruktbärande, där vi tidigt i projektet hade med dels driftsper-
sonal från DAFA, där systemet skulle tas i drift så småningom, och dels användar- och
beställarkompetensen från Universitets- och högskoleämbetet. Och då tyckte Jan Eng-
man, som var chef för enheten på Statskontoret som höll i det här, att det där borde do-
kumenteras i en mer generell form, och det ledde fram till den här A-modellen där Kers-
tin var Statskontorets representant och jag för Statskonsult och Peter Sauer hette han
som var på DAFA.42 Och det ord man tidigare hade använt var väl egentligen underhåll,
alltså drift för den rent fysiska driften och underhåll pratade man om. Men det hade en
liten dålig klang. Det var ingen som ville jobba med underhåll. Man ville bara hålla på
med nyutveckling. Så vi hade en klar målsättning: att höja statusen på begreppet ’under-
håll’, för vi insåg att ett system tas fram kanske under ett par år och sedan ska det leva
kanske i tio år, åtminstone trodde vi det då. Och det man lade ner på det under driften
och användningen var ju så viktigt. Och därför så ville vi redan under utvecklingen invol-
vera personalen från driften och användningen, så att de kände ett ansvar för systemet
och förde till kunskap som man tog vara på under utvecklingen. Så att det blev lättare att
hålla i drift och förvaltning.

Kerstin Norrby: Får jag bara också lägga till att vi utgick också från en modell som
Statskonsult hade tagit fram för systemutveckling. En väldigt enkel. Förstudie, huvudstu-
die, systemanalys, konstruktion samt underhåll och drift. Så det fanns alltså en, det har vi
inte nämnt egentligen, systemutvecklingsmodell. Det fanns väl flera, antar jag, omkring.
Men vi utgick från den.

Eva Lindencrona: Björn.

Björn Nilsson:43 Ja, jag vill nog backa lite tror jag med systemutvecklingen. Vid den här
tidpunkten var det så att varje organisation av rang utvecklade sin egen systemutveck-
lingsmodell. Eller hur? Det var ju trevligt. Varje projekt av rang inom dessa organisatio-
ner utvecklade naturligtvis sin egen systemutvecklingsmodell också. Själv hade jag den
stora äran att också utveckla en systemutvecklingsmodell. Det var ett nytt fenomen som
kröp in och det var experimentell systemutveckling. Man ställde sig väldigt nära använda-
ren och skulle utveckla direkt. Och jag måste säga att jag kan nog ta åt mig äran åt att ha
utvecklat världens första genuint, vad ska man säga, omoraliska systemutvecklingsmodell.
Det var en modell som egentligen baserades, med tanke på IBM, på hierarkisk nedbryt-
ning. Vi utgick ifrån verksamhetsmål, bröt ned dem för att se vilka funktioner som kunde

41 UHÄ, Universitets- och högskoleämbetet, tidigare UKÄ.
42 A-modellen: En modell för beslutsgång och ansvarsfördelning vid utveckling och drift av ADB-system: En rapport från
AGDA-projektet (Stockholm, 1978).
43 Björn Nilsson, f. 1944, fil.dr. Nilsson var anställd vid Statistiska centralbyrån (SCB) under 1960- och
1970-talen. Där arbetade han bl.a. med att utveckla rättsväsendets informationssystem (RI) samt Arkivsta-
tistisk databas (ARKDABA).
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tillfredsställa verksamhetsmål. Så bröt vi ned hierarkin. Och det gjorde ju det att varje
problem man inte tyckte att man riktigt kunde lösa, det gjorde man bara ”push-down”
på, därmed den omoraliska aspekten täckt. Nu har jag fått lära mig för ungefär ett år se-
dan att den här systemutvecklingsmodellen i själva verket var baserad på axiomatisk de-
signteori. Men det hade vi ju ingen aning om då. Vi levde i en blandning av, på något sätt,
pragmatik, förhoppningen om formalism och en mycket stor naivitet faktiskt. Det var en
underbar tid.

Eva Lindencrona: Nils-Olof.

Nils-Olof Wallgren: Ja, för att man ska hålla på med databehandling/systemutveckling
så ska det ju vara kul. Roligt. Intellektuellt stimulerande. Någonting som började komma
kanske delvis har anknytning till det du sade. Systemutvecklingen började genom att man
skrev kontrollkorten till det färdiga programmet. Det förutsatte att det fanns något. Och
sedan gick man, så att säga, på något sätt uppifrån och ner. Och när man programmerade
så kom en teknik som kallades för strukturerad programmering. Tidigare hade det före-
kommit uttryck av typ ”spagettikod” och annat, där man under programutvecklingen
hoppade fram och tillbaka. Och det där blev ju ett eländes elände, särskilt vid underhåll
och annat. Principen var här, gör det rätt från början. Och det var en teknik som många
tyckte var kul. Och det tror jag förde både systemutveckling och programmering en bra
bit framåt. Ja, cheferna tyckte nog om det för det blev ju rätt. Och programmerare och
systemutvecklare tyckte om det för att det var kul.

Eva Lindencrona: Det var det som kallades Jacksons metod?

Nils-Olof Wallgren: Kanske det. Det hette säkert många saker.

Eva Lindencrona: Ja, någon som hette Jackson som var …44

Nils-Olof Wallgren: Ja, Surgical Team kallades det för. Mycket fina uttryck fanns det.
Det skrevs en bok som hette The Mythical Man-month som kanske många av er har läst.45 I
början där, under gamla gubben Watson på IBM, frågade någon programutvecklare där
varför det var så in i helsicke svårt att få dataprojekt att sluta i tid. Och då kom man fram
till ett annat arbetssätt. Så på ett sätt var det ju ganska logiskt, snudd på matematiskt in-
riktat. Det var ungefär som en annan teknik, det där med chipen var ju bra, med 1401,
men det dröjde ju en stund innan de hade gjort de där miljonerna. Så man var väldigt
länge beroende av maskiners kapacitet. Och när det gällde online-system, så kunde man
inte vänta till natten med att köra online-transaktionerna, och då blev systemdesign av
typen köteori, matematiska aspekter på hur man gjorde system, väldigt viktiga. Köteori
var en stor vetenskapsgren under 60-talet.

Eva Lindencrona: Björn och sedan Janis.

Björn Nilsson: Ja, jag skulle vilja anknyta till The Mythical Man-month. Det år jag vistades
som stipendiat i USA, hos IBM, gjorde jag en liten undersökning. Det visade sig att samt-
liga projekt där man hade involverat över 140 personer i stort sett fallerade. Det var den
här perioden när IBM började räkna utvecklingsinsatser inte i ”man-months”, inte i ”ma-

44 JSP, Jackson Structured Programming, metod för att strukturera datorprogram som utvecklades på 1970-
talet av Michael A. Jackson. Metoden gick i korthet ut på att ett programs struktur skulle spegla strukturen
hos de data som programmet hanterade.
45 Frederick P. Brooks, Jr, The Mythical Man-month: Essays on Software Engineering (Reading, Mass., 1975).
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n-years”, utan i ”tower-years”, det vill säga hur många skyskrapor man hade fyllt med
folk. Så vi hade sex tower-years på en speciell databashanterare. Det blev naturligtvis
ingenting. Vi började fundera mycket seriöst kring varför det var så och landade i någon-
ting som liknar relativt väl det vi kan kalla för ”Concurrent Engineering”, apropå det du
sade om oöverblickbara system. Att en produktiv utveckling kunde föras ganska snabbt
framåt av ett litet team, om det var så att alla förstod konsekvenserna av vad alla andra
gjorde. Och där började vi. Det här med skojig systemutveckling anknyter till det här,
därför det visade sig att den här omoraliska metoden, som jag nämnde tidigare, var tvärt-
om som andra metoder. Det hjälpte alltså inte dem ett smack, som inte var jätteduktiga.
Utan det var egentligen bara de som var jätteduktiga som kunde anamma den här meto-
den, ha kul med den och snabbt producera resultat. Och där har vi det andra dilemmat,
tror jag, i hela metodutvecklingen. Att vi dels försökte styra upp, så att säga, massorna,
och att vi dels försökte skapa en metod som gjorde att en liten elit kunde jobba effektiva-
re. Vi lyckades egentligen inte riktigt bra med någon av dessa ansatser som jag ser det i
efterskott. Vi lyckades göra små projekt, försök, men det blev ingenting som fick fotfäste
för längre tid.

Eva Lindencrona: Janis.

Janis Bubenko: Jag vill gärna anknyta. Björn sade att vi var en aning aningslösa och
orealistiska och jag har ett speciellt minne. Vi försökte bygga datorstöd för systemutveck-
ling. På den tiden fanns inte grafiska terminaler utan man komponerade olika symboler
med hjälp av bokstäver, streck och punkter och med olika lutning, och tekniken sprang ju
ifrån medan vi fortfarande höll på och göra de här verktygen. Ett annat exempel var att vi
gärna ville ha flera fönster. Men då fanns ju inte fönsterteknik. Vad gjorde vi? Vi ställde
flera terminaler bredvid varandra, och då hade vi flera fönster och hade en manick så
man kunde välja vilket fönster man ville friska upp eller ”refresh” eller vad det nu var. Ja,
vi var väldigt orealistiska i vad vi kunde åstadkomma med den bristande teknik som fanns
under 60-talet, 70-talet.

Eva Lindencrona: Mats-Åke.

Mats-Åke Hugoson: Jag ska gärna anknyta till Mats Lundebergs diskussion om möjlig-
het för system att göra nytta. Jag tror det är ganska typiskt under 70-talet att man jobbade
med det som kom att kallas för de tidiga faserna i systemutveckling, och verkligen för-
sökte komma åt hur man skulle utnyttja systemen ute i organisationen. Det var nytt. Det
var en klar utvecklingstrend. Jag jobbade i Göteborg under den tiden, på Chalmers och
Göteborgs universitet, och var lite grann ute i näringslivet också. Och vi försökte att gå
ett steg längre och säga att det kanske inte räcker med att ha formaliserade metoder. För
egentligen kan man inte formalisera verksamheten, utan så länge man arbetar med forma-
liserade metoder är det egentligen informationssystemet man beskriver. Så vi diskuterade
sådana saker som målformuleringar och beslutsfattande och därifrån försökte vi härleda
system som skulle förväntas ge lite större effekter och hitta ut i verksamheten. Jag hade
tillsammans med medarbetare, både på Chalmers och inom Programator,46 tillfälle att
utveckla metoden som hette just MBI, Mål Beslut Information. Vi startade inte i infor-
mationssystemet. Vi startade i själva företaget. Och jag skulle sedan också vilja säga, det
du berättade om, Björn, att experimentell systemutveckling såg jag nästan som en reak-
tion på att vi hade misslyckats att få systemen ut i verksamheten. Då tog man tag i andra

46 Programator, IT-konsultföretag grundat 1964 av Lars Irstad. Programator var Sveriges största privatägda
ADB-konsultföretag fram till slutet av 1980-talet och börsnoterades 1983.
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änden i stället. Staffan Persson47 på Handelshögskolan var ju fenomenal då han åkte runt
med sin bärbara dator. Inom ett par timmar så hade han löst ett problem, programmerat i
APL,48 placerat datorn på bordet, åkt därifrån och systemet var i funktion efter ett par
timmar. Fantastiska insatser. Men särskilt metodmässigt var det ju verkligen inte. Det var
osystematiskt. I ett större perspektiv ledde det till konsekvenser längre fram, som inte
alltid var så trevliga, med underhåll och annat som inte fungerade alls för den typen av
utveckling. Precis som du sade, det var lite omoraliska metoder.

Eva Lindencrona: Eva.

Eva Fåhræus: Ja, jag kan väl bekräfta det som ni har sagt där om det här med systemut-
vecklingsmetoder. Jag hade ingen som helst koppling till universitetet på den tiden utan
jobbade först inom SJ och sedan Statskonsult. Och på Statskonsult tog vi fram en modell
som man kallade för SK80. Den skulle alltså verka sedan under 80-talet, var det väl tänkt.
Och senare när jag kom till universitetet, har jag förstått att det var en ”vattenfallsmo-
dell”, alltså när man går steg för steg. Man börjar med en inledande studie och sedan var
det systemanalys, systemkonstruktion och drift. Det var ett väldigt ambitiöst projekt och
vi specificerade väldigt noga hur man skulle göra allting. Jag jobbade då under en chef
som hette Ivar Ekman, och han hade, tidigt, när jag kom till Statskonsult, 1972 tror jag
det var, lärt mig att man ska ta fram en så kallad användarkravspecifikation, AKS. Och
jag tror att han var ganska tidig med att i varje fall använda det begreppet, det ligger i den
linje, som du säger där, att man skulle gå in tidigt i verksamheten, och man skulle låta de
som verkligen var specialister på verksamheten, de som skulle komma att använda syste-
met, vara de som specificerade kraven. Jag vet att jag hade någon kontakt med några av
er här från universitetet, där jag fick kritiken, ”jamen, det där är ju så linjärt, så kan man
inte tänka”. Och det stämde inte riktigt därför att vi hade definierat i modellen … visser-
ligen hade man ett dokument som, så att säga, var övergången från systemanalys till sy-
stemkonstruktion, det var som ett avtal där emellan, det var den här användarkravspecifi-
kationen. Men det var samtidigt definierat regler för hur man kunde göra ändringar i det-
ta dokument. Då kunde man alltså ifrågasätta detta om man dök på saker som visade sig
vara svåra att konstruera och då fanns det en beslutsgång för hur man ändrade och kom
vidare. Och det menar jag är lite grann en förhistoria till det här med den experimentella
utvecklingen, men där man, som du sade, gick andra vägen istället och struntade helt i
”kravspecen” och sade, ”vi bygger ett system och ser hur det fungerar”. Men det kom,
som jag minns det, lite senare.

Eva Lindencrona: Jag tror att ni är flera som har vart inne på det här med vattenfalls-
metoden. När kom standardiseringen, SIS-RAS,49 och hur påverkade standardiseringsar-
betet systemutvecklingsmetoderna? Jag tänker både på SIS-RAS och den så kallade

47 Staffan Persson, 1933–1984, professor i Ekonomisk Informationsbehandling vid Handelshögskolan i
Stockholm (HHS). Han hade sin doktorsexamen ifrån University of California och introducerade forsk-
ningsresultat från ADB-området i företagsekonomiämnet på HHS. Persson blev professor vid HHS 1978,
men redan 1971 utnämndes han till chef för en forskningssektion, I-sektionen, vid Ekonomiska Forsk-
ningsinstitutet på HHS. Han arbetade bl.a. med teorier och tillämpningar kring beslutstabeller. Persson var
även en av upphovsmännen till vad som kallades Experimentell systemutveckling. E-post, Mats-Åke Hu-
goson, 10/8 2008; e-post, Mats Lundeberg, 11/8 2008.
48 APL, förkortning för A Programming Language, ett programspråk för matematiska applikationer utveck-
lat under 1960-talet. Det kunde bl.a. hantera vektorer och matrisoperationer. ”APL Session”, i History of
Programming Languages, ed., Richard E. Wexelblat (New York, 1981), 661–691.
49 SIS-Standardiseringen i Sverige (SIS) var ett centralorgan för svensk standardiseringverksamhet som
1973 gav ut publikationen Riktlinjer för administrativ systemutveckling, SIS handbok 113 (Stockholm, 1973),
vilken benämndes SIS-RAS.
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ANSI-SPARC-arkitekturen50 som också kom. Är det någon som var med i det arbetet
som vill kommentera det? Ja, Ulf.

Ulf Bjälkefors: Ja, jag var inte med i det utvecklingsarbetet, men modellen SIS-RAS
kommer väl 1973. Och på den tiden så jobbade jag med Fastighetsdataprojektet som jag
gärna kan berätta mer om. Vi försökte anamma SIS-RAS ungefär 1975, och vi hade hjälp
från Péter Révay51 som gick på högskolan i Stockholm. Den här modellen var ju väldigt
omfångsrik. Den gällde väldigt mycket dokumentation, man skulle skriva blanketter till
förbannelse, och nu gällde det att få dokumentationen i ett vettigt omfång. Men i SIS-
RAS fanns även systemutvecklingsmodellen, som var en sådan här typisk vattenfallsmo-
dell, och den tilltalade oss, och den kom vi att jobba med under flera år. Jag skulle vilja gå
tillbaka lite till Fastighetsdatasystemet. Det började utvecklas redan 1969. Det hade lagts
två stycken utredningar, 1968 och -69, med förslag att datorisera fastighetsregistreringen i
Sverige. Det ena förslaget gällde att ta hand om Lantmäteriets jord- respektive stadsregis-
terböcker som var ganska slitna och skulle behöva moderniseras. När FRU, som utred-
ningen hette, lade sitt betänkande, så var det fortfarande tanken att det skulle vara hål-
kortsbaserad lösning, för det fanns inte så mycket annat att välja på vid den tiden.52 Se-
dan, 1969, kom Inskrivningskommittén med ett betänkande och de var mera våghalsiga,
för nu hade det gått några år till.53 De föreslog, ”vi ska ha ett terminalbaserat system”.
Och 1969 fattades det ett beslut att man skulle bygga ett pilotsystem för fastighetsregi-
strering och använda halva Uppsala län som pilotområde. Statskontoret var inblandat här
och CFD,54 som organisationen kallades, fick hjälp av IBM, och Statskontoret beslutade
att vi i pilotsystemet skulle använda oss av någonting som hette databaser, som då hade
kommit. ASEA, vet jag, körde databassystemet IBM IMS/36055 som beta-testkund. Så vi
skulle få prova på IMS/360, som väl var den första databashanteraren på den svenska
marknaden. Men vi fick inte prata med ASEA, för de fick inte berätta om sina erfarenhe-
ter, utan vi fick bara prata direkt med IBM och det fanns inte ens några manualer, utan vi
började med overhead-bilder, som IBM:arna hade tagit med sig från USA, och med hjälp
av dem genomfördes systemutveckling och programmering. Så vi började att strukturera
upp informationen som var väldigt omfångsrik. Projektorganisationen kom att bestå in-
ledningsvis av 75 personer anställda vid en myndighet som hette Centralnämnden för
fastighetsdata,56 och vi förblev 75 personer fram till 1975–76. Vi blev utlokaliserade till
Gävle -73, dessutom, så vi hade lite svårt med kommunikationen med Stockholm. Det
gjorde att vi satt ute i, så att säga, obygden på den tiden, långt från IBM och Statskonto-
ret. Vi strukturerade upp databaser och de här 75 personerna var experter på lantmäteri
och inskrivningsverksamhet förutom IT-folk. Så vi hade liksom alla användare hos oss,
och vi kunde fråga de som var experter på stadsregister som en del, jordregister som en
annan del, och sedan fanns det samhällsplanerare som var intresserade. Chefen för verk-

50 ANSI-SPARC-arkitekturen, även kallad tre-nivå-ANSI-SPARC-arkitekturen, en designstandard för han-
tering av databassystem som föreslogs 1975 av ANSI-SPARC (American National Standards Institute,
Standards Planning And Requirements Committee).
51 Péter Révay, f. 1945, professor i informatik vid Mälardalens högskola. Hans avhandling från 1977, RAS i
teoretisk och praktisk belysning, utvärderade SIS-RAS.
52 Fastighetsregistrering: Betänkande av Fastighetsregisterutredningen angående principiellt system, fastighetsbeteckningar,
koordinatregistrering, SOU 1966:63 (Stockholm, 1966).
53 ADB inom inskrivningsväsendet: Principbetänkande, av Inskrivningskommittén, SOU 1969:9 (Stockholm,
1969).
54 Centralnämnden för fastighetsdata (CFD), tidigare statlig myndighet med ansvar för fastighetsdatasyste-
met, ett ADB-system med data om landets samtliga fastigheter. CFD inrättades 1968 och gick 1996 upp i
Lantmäteriverket.
55 Eg. IMS/360, förkortning för Information Mangement System/360, ett databas- och datakommunika-
tionssystem utvecklat av IBM och Rockwell Space för Apolloprojektet. Det var i drift 1968.
56 Se fotnot 54.
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samheten hette Helmer Wallner på den tiden. Han har uttryckt att det var egentligen tre
saker som skulle uppfyllas, vi skulle se till att vi ersatte böckerna med någonting moder-
nare, man skulle kunna använda informationen i samhällsplanering, och det tredje var att
man skulle öppna möjligheten för att integrera med andra system. Det var väldigt viktigt,
framförallt koppling mot personregisterinformation och mot skattesystemen. På den
tiden så var det här med kartan inte så väldigt mycket att tänka på eftersom datorerna inte
klarade av att hantera grafisk information särskilt bra. Men vi skulle ha ett koordinatregis-
ter. Man skulle sätta en koordinatpunkt på varje fastighet och till den skulle man kunna
knyta olika företeelser i samhället. Vi drog igång ett försök i halva Uppsala län 1971 med
lite blandat resultat. Framförallt var den stora utmaningen det här med datafångst, att få
in all information som fanns i de skrivna registren. När det gällde jord- och stadsregister,
så registrerade man direkt från böckerna vid en registercentral. När det gällde inskriv-
ningssidan, så kunde man inte plocka iväg böckerna ifrån Uppsala, utan man installerade
terminaler vid inskrivningsmyndigheterna, terminaler som var anslutna till den centrala
datorn vid IBM datacentral i Stockholm. På den tiden användes terminaler av typ
IBM 2260,57 så kallade start-stop-terminaler. Tyvärr var det mest ”stop” i teleförbindelsen
mellan Uppsala och Stockholm och inte så mycket ”start”, så blev det ganska jobbiga
dagar för personerna som satt och försökte registrera i Uppsala. Men systemet fungerade
trots allt. Vi hade väldiga bekymmer, för vi hade en väldigt liten maskin. Det var en IBM
360/4058 som väl hade 0,1 MIPS och det var inte så väldigt mycket att hanka sig fram
med, så det enda man kunde köra på den maskinen på dagtid var online-systemet och
sedan fick man använda nätterna till att rätta i system och program. Driften flyttades se-
nare till DAFA:s datacentral på Gårdsvägen i Solna. Den datacentralen kom sedan att
flytta med CFD till Gävle 1973 och vi fick den nära dagliga kontakten mellan systemut-
vecklarna, användarna och datacentralen. Vi visste precis vad vi måste göra, så det här
med systemunderhåll kom med redan från början. Vi måste rätta våra program som hade
gått snett under dagtid. Vi hade uppdateringskörningar på nätterna och alla problem mås-
te vi ta hand om. Så hade vi det här med systemunderhåll som ju inte var särskilt populärt
bland programmerarna, som helst ville syssla med systemutveckling och inte rensa i gam-
la bekymmer. Jag ska nämna en sak till. Det sades tidigare här, det här med konsekvenser
av vad andra gjorde. Det fick vi faktiskt erfara inledningsvis, för när vi kom igång med
Försökssystem 71 och man sedan skulle försöka bygga någon fortsättning på pilotsyste-
met, och vidareutveckla det här med integration med andra system, så kom datalagen till
och ställde till det. Vi hamnade mitt i 70-talets integritetsdebatt. Dessutom hade vi Sår-
barhetsberedningen som lades i början på 70-talet, en slutrapport kom betydligt senare,
men de var rädda att man använde sig av koordinater, för de kunde ju användas för att
rikta kanoner och skjuta statsministern och sånt. Så vi var väldigt indragna i den politiska
debatten. Och den politiska debatten störde det här projektet väldigt mycket inlednings-
vis, innebärande att Uppsala län, som första system, faktiskt fick rättskraft och man kun-
de lämna alla böcker först 1976, från den 1 januari. Datafångsten för övriga Sverige var
som jag tidigare nämnt väldigt resurskrävande. Vi fick begränsade anslag, så vi gick i mål
för hela landet först 1995. Det var alltså en väldigt lång projekttid, men där vi utvecklade
våra sätt att jobba, och byggde olika delsystem inom det här Fastighetsdatasystemet som
idag är ett väldigt stort systemkomplex, där vissa centrala delar som gick i drift från 1973
som försökssystem fortfarande finns i produktion idag 35 år senare. Ett stort problem

57 IBM 2260, föregångare till stordatorterminalen IBM 3270. Se även fotnot 64.
58 IBM 360/40, mindre centralenhet i IBM:s stordatorfamilj System 360 som lanserades i april 1964 och
levererades från 1965. System 360 revolutionerade datormarknaden genom att skilja mellan arkitektur och
implementering, vilket möjliggjorde kompatibilitet mellan maskiner av olika storlek i samma serie. System
360 introducerade 8-bitars ordlängd och hade 44 olika periferienheter. Andra nyheter i serien var ett sepa-
rat operativsystem och praktisk användning av skivminnen. S/360 ersattes av den kompatibla S/370-serien
1970.
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idag är att det är väldigt svårt att bygga om systemet därför att det har vuxit sig så väldigt
stort. Och idag sitter Lantmäteriet med bekymret att nu börjar det bli svårt att få tag i
folk som kan programmera och underhålla COBOL och som kan svara för driften av
IBM:s stordatormiljö.

Eva Lindencrona: Björn.

Björn Tell: Du frågade om standardiseringen. Det var så att internationella standardise-
ringsorganisationen, ISO, hade ungefär en 1 050 stycken standard och då ville de göra en
slags tesaurus, som det hette, alltså en ordförteckning till detta, och jag kände ju Olle
Sturén, en svensk som var chef för det där, och jag sade till honom, ”jag ska köra det
med mitt lilla program med keyword-out-of-context”. Och då gjorde jag det, och då frå-
gade han mig, ”är det något annat som man skulle standardisera på det här området?”
Och då sade jag att det är väldigt viktigt att få igenom en standard för hur en referens ska
se ut. Vi hade kört referenser till förbannelse på Atomenergi. Vi hade kört en väldigt
massa olika databaser. Då bildades det en internationell kommitté med en kanadensare,
en från Library of Congress, med mig, och med min programmerare från Atomenergi,
och då gjorde vi ett försök till en standard för sådana här referenser. Då blev det en in-
vändning från tyskarna, för den här referensen var på det sättet att man använde variabla
fält, och tyskarna hade haft Münchenolympiaden och där hade ju IBM kört med ett sy-
stem som hette GOLEM där det bara var fasta fält, därför att de gillade det där med plu-
toner, kompanier, regementen. Och då visade det sig att det faktiskt fanns en standard
som var att man kunde skilja av vad man ville, fasta fält, efter 2 000 bokstäver. Så den
standarden gick igenom och en standard är egentligen bara ”valid”, så att säga, i fem år,
sedan har man möjlighet att göra om den, men det blev inga invändningar på den här
standarden då, och nu används den av Förenta Nationerna, UNESCO och allihopa fort-
farande såsom, så att säga, fordonet för överföring av bibliografisk och annan informa-
tion. Det visar att vi var tidigt ute och det hade betydelse för hela det här området, fortfa-
rande, genom att få igenom den här standarden. Sedan nämnde du här om systemutveck-
ling. Det kan inträffa plötsliga hopp. När man sökte information så körde man sekventi-
ellt. Det började egentligen med att en fransman i Franska akademien hade visat att man
kunde ha en filmremsa där man filmade information och sedan så satte man ihop en mall
som man sökte av och kunde stoppa. Och den där sekventiella metoden användes av
många tills det blev ett hopp i kedjan, nämligen när man istället för sekventiellt, där man
bara kunde göra trunkeringar framtill, plötsligt kunde göra trunkeringar baktill eller var-
somhelst. Det var nämligen så att vi införde hashkodning och trädstrukturer. Och det är
numera det som används av såna som AltaVista och Google och så.

Eva Lindencrona: Då hoppar vi till den andre Björn.

Björn Nilsson: Ja. Du frågade förut om standardisering och ANSI-SPARC och såna
saker. I mitten på 70-talet började ISO att intressera sig allvarligt för frågor kring infor-
mationsbeskrivning, konceptuellt schema och databasarkitekturer. Den bas man hade att
stå på var bland annat ett amerikanskt jobb genom ANSI som har gått under beteckning-
en ANSI-SPARC. Problemet är följande: Att vi har information, på något sätt innehåll,
och sedan så har vi databaser här ute med olika strukturer. Här fanns CODASYL-
databaser, binärdatabaser, inverterade filsystem. Här fanns allt möjligt. Till och med lite
relationsdatabaser och sånt här fanns. Om vi antar att de här innehöll samma informa-
tion, så skulle den kunna beskriva de här på något klyftigt sätt och ni ser ju bara
Langefors i en annan tappning. Samtidigt så är det så att man hade utvecklat programvara
här ute som hade direkt kontakt med de här databaserna. Och då har man ett obehagligt
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problem, när man ska komma till det här som kallas samexistens, riktigt obehagligt. Där-
för nu måste man, om man ska ha full samexistens, börja avbilda ett MxN-förhållande.
Och då kunde man ersätta det genom att istället avbilda mot informationsmodellen. Och
då får vi ett M+N-förhållande, vilket är hanterbart. Tre-schema-arkitekturen59 som det
här kom att kallas har format väldigt mycket tänkande inom ISO, väldigt mycket utred-
ningsarbete inom ISO. Men det intressanta är att det är egentligen nu som frågan börjar
bli riktig akut igen. Efter så här många år. Låt oss säga 30 år senare. Nu är denna fråga
akut och det drivs i världen över ett stort antal projekt inom både civil och militär sektor
för hur man ska lösa detta samexistensproblem. Så det är ingen tvekan om att tankearbe-
tet på något sätt var ganska tidigt, att alla tänkte ungefär rätt, men det fanns väldigt starka
krafter inom industrin som verkade mot det här. ”Om vi nu har en säker marknad här,
varför ska vi öppna upp den för andra?” Så vi har haft både för- och motkrafter mot
denna utveckling mot att system och fält av olika natur ska samexistera. Med tiden så fick
naturligtvis en del såna här saker dominans på marknaden. Idag så har ju relationsdata-
bassystem till exempel dominans. Beskrivning av information. Där har det varit väldigt
turbulent över tiden. Och nu kan man väl säga att det här börjar långsamt stabiliseras
också. Men de här intellektuella processerna, i koppling med industriella processer, är
väldigt långdragna i tiden. Kanske ett trettiotal år. Idag kanske vi i Sverige börjar få ett
embryo, till exempel, till en gemensam modell som myndigheterna kan använda som bas
för informationsutbyte. Men det är sent. Det är 30 år efter vi hade visionen. Ungefär.
Och jag tycker detta är mycket intressant. Vi tror ofta att det går att ta sprången direkt,
men motkrafterna är ofta ganska starka. Detta om ANSI-SPARC och standardisering.

Eva Lindencrona: Mm, Janis.

Janis Bubenko: Björn, jättebra. Man kan också säga att, bara för att fortsätta lite på vad
du sade, det som kommer idag är att man säljer den här informationen. Det finns banker
som har sålt konceptuella modeller över sin verksamhet och sina kunder för miljontals
kronor. Det är ganska intressant att det kan bli en affärsidé, och nu kommer ju nya idéer,
inte minst när det gäller webben, ontologier av olika slag. Men jag tänkte egentligen hop-
pa 15 år tidigare, till början på 60-talet, och till det som vi kanske inte riktigt kommer
ihåg, att ibland var databehandlingen väldigt tung. Fysiskt tung. Jag arbetade under första
halvan av 60-talet på Univac Skandinavien.60 Vi försökte få en liten fot in i denna IBM-
värld som var full med IBM-maskiner. 75 procent av alla datorer då var IBM. I alla fall så
sålde vi en maskin till Götaverken, en UNIVAC III.61 Problemet var att det fanns ingen
III:a här i landet. Det fanns knappast någon liknande III:a i Europa. Vi hittade en till slut
som var någorlunda lik den som Götaverken skulle ha. Götaverken finns inte längre för
den delen, så det är dubbelt historiskt det här. Vi hittade en på Kantonalbanken i Bern, i
Schweiz. Vår chef på Univac hade lovat Götaverken att vi skulle snabbt åstadkomma ett
system som kom tillsammans med leveransen av UNIVAC III:an och han sade, ”ja, det
tar en månad”, som alla försäljningsorienterade personer. Det här ledde till att jag fick
skramla ihop fem personer, inklusive mig själv, och vi bosatte oss på ett hotell i Bern.
Och det var en magnetbandsorienterad lösning, så vi hade massor med magnetband i
sådana här plåtburkar. Och dessa plåtburkar hade vi i två stora resväskor. Och vi hade
maskintid klockan tolv på natten till sex på morgonen. Varje kväll halv tolv gick vi med
de här stora skramlande väskorna förbi portiern. Till slut kunde han inte hålla sig, ”var
ska ni gå någonstans, mina herrar?”, frågade han. ”Till Kantonalbanken”, sade vi då. Nå-

59 Tre-schema-arkitektur, även kallad tre-nivå-arkitektur, beskriver samma databas på tre olika nivåer: den
externa (närmast användaren), den logiska och den fysiska. Se även fotnot 50.
60 Univac Scandinavia, del av Sperry Rand Corporation, företaget som utvecklade datorserien UNIVAC.
61 UNIVAC III, transistoriserad stordator från Sperry Rand Corporation som lanserades 1962.
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väl, det var inte så tungt som när vi skulle konvertera Götaverkens hålkort, masterkort,
som var ungefär 100 lådor och varje låda, alltså 1 ton, skulle på något sätt fraktas ner dit.
Det kom en gaffeltruck och grejer och flygplan, och vi fick slita, och sedan fick vi köra de
här korten, och det var ett under att bara 12 stycken var kvaddade av alla de här. Men det
var ett fysiskt intressant och tungt arbete, jag vill bara tillägga det, på den tiden.

Eva Lindencrona: Ja. Ja, Björn, kort.

Björn Nilsson: Ja, det här är mycket kort. Apropå mognadsgrad. Första gången jag skul-
le exportera ett magnetband till öststaterna var det så att tullen tog ett ”sample”. Ut med
en bit magnetband, fram med en sax och klippte. Det är mycket intressant, tycker jag, för
man har perspektivet på tidsandan på något sätt, människans direkta insikt i vad det här
var frågan om. Slut parentes.

Eva Lindencrona: Vi har kommit in lite grann på hur tekniken har förändrats. Jag tänk-
te fråga hur programmeringsspråken har påverkat systemutvecklingsmetodiken. Det kom
nya programmeringsspråk. Det kom också databashanteringssystem. Och som sagt tek-
nik. Man kanske lämnade hålkorten. PC-utvecklingen, de grafiska gränssnitten. Hur har
den här utvecklingen påverkat själva systemutvecklingsmetoderna? Någon som har någon
kommentar kring det? Ja, Björn.

Björn Nilsson: Det här är egentligen en ganska kort kommentar, men i samband med
den här ”top-down”-orienterade systemutvecklingsmetoden som skulle användas i en
experimentell omgivning, kan jag bara säga att vi var tvungna att utveckla ett eget pro-
gramspråk för att göra en komponentorienterad systemutveckling möjlig. Vi utvecklade
denna i makro-assembler och kärnan i den är egentligen beslutstabellsvaluator. Detta för
att på ett enkelt sätt kunna umgås med användarna, för de förstod beslutstabellerna. Vad
gäller andra språk och inverkan på systemutvecklingsmetoderna. In kommer en ny gene-
ration hackers kring UNIX62 och den traditionen, som är knutet naturligtvis till program-
språken, och det suddade i stort sett ut 15 års erfarenhet och utveckling av just systemut-
vecklingsmetoder. Det språk- och operativsystemsutbildningskomplex som på något sätt
rasar in här. Så vi har egentligen två vitt artskilda fenomen. Det ena är programspråken i
sig och det andra är kulturen omkring dem.

Eva Lindencrona: Eva.

Eva Fåhræus: Ett litet exempel jag kommer på är det här med strukturerad programme-
ring som nämndes förut. En åtgärd, eller ett råd man gav, i det sammanhanget, var att
man förbjöd användningen av ”go to”-sats, för att det rörde till programmet.

Janis Bubenko: Considered harmful. ”Go to” considered harmful.63

62 UNIX, operativsystem utvecklat vid AT&T Bell Laboratories 1969–1974. Som respons på de misslyck-
ande mastodontprojekten OS/360 och Multics tog Ken Thompson och Dennis M. Ritchie fram ett mini-
malistiskt operativsystem på PDP-datorer. Den första versionen skrevs 1969 i assembler på en PDP-7, men
1972 var en ny version färdig, skriven på en PDP-11/45 i programspråket C, vilket utvecklades för ända-
målet av Ritchie. UNIX spreds under 1970-talet främst inom forskarvärlden som uppskattade decentralise-
ringen och möjligheten att bygga systemet vidare organiskt utan att reliabiliteten underminerades. UNIX
blev det dominerande standardoperativsystemet under 1980-talet. Martin Campbell-Kelly & William
Aspray, Computer: A History of the Information Machine (New York, 1996), 219ff.
63 Edsger W. Dijkstra, ”Go To Statement Considered Harmful”, Communications of the ACM 11 (1968), 147–
148.
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Eva Lindencrona: När började verktyg, datorstöd för systemutveckling, bli mera an-
vändbara? Och användas ute i praktiken?

Janis Bubenko: Inte under vår period som vi pratar om.

Kerstin Norrby: 80-talet.

Eva Lindencrona: De kommer så mycket senare? Även om idéerna fanns och man job-
bade med att utveckla verktygen? Ja, Ulf.

Ulf Bjälkefors: Ja, jag kan nämna som exempel att vi började att använda terminaler
ganska tidigt och hade inledande problem med Televerket. Vi fick nya terminalkoncept,
IBM:s 3270-koncept,64 de här gröna terminalerna eller gröna skärmarna, kom kring 1973,
men de var för dyra för Statskontoret, så vi kom att använda oss av ALFASKOP65 som
vi placerade ut i landet. Men problemen var ju fortfarande vår dator, den som vi hade fått
upp till Gävle. Den orkade med lasten som vi hade utifrån landet, men våra programme-
rare kunde inte sitta vid någon terminal och arbeta för det var inte ekonomiskt möjligt. Så
vi fick fortsätta hela 70-talet med att använda oss av hålkort och vi fick skriva särskilda
program för att kunna testa online-program, där man fick utskriften på radskrivare och se
att hela dialogen såg vettig ut. Arbetsstationerna kom först på 80-talet. Jag kan dessutom
tillägga, när vi pratar om datorer, att vi låg precis kant i kant med utvecklingen av maski-
ner, både vad gäller skivminnen och processorer, och ett problem var att det inte fick bli
bli för dyrt. Statskontoret gjorde allt som var möjligt för att skaffa billiga maskiner. Vid
något tillfälle så lyckades de köpa en maskin som kom från USA som var 60-perioders
beroende och man hade skaffat sig ett specialminne som kom någonstans nerifrån Tysk-
land. Så vi hade en omformare i ett parkeringshus och vi hade ett tredjepartsminne som
skulle underhållas. Vi hade fått skivminnen från BASF som ofta ”mankerade”. Till råga
på allt så hade maskinen levererats av en amerikan som hade en bulvan i Sverige som
håvade in pengarna varje månad för hyran och som han inte sedan levererade vidare till
USA, med konsekvensen att rätt vad det var så kom kronofogden till DAFA och satte
röda lappar på maskinen och gjorde skingringsförbud på den. Och några månader senare
kunde vi läsa i tidskriften Reader’s Digest att denne amerikan var efterlyst av Interpol. Han
reste omkring på puertoricanskt pass, och han levererade datorer till Sovjet, vilket var
förbjudet.

Eva Lindencrona: Kerstin, var du på Statskontoret under den här tiden?

Kerstin Norrby: Ja, det var jag nog. Jag började där -66, men den här historien har jag
faktiskt inte hört. Jag har ju aldrig arbetat med upphandling.

Eva Lindencrona: Nils-Olof.

Nils-Olof Wallgren: Ja, angående det här med programmeringsspråk och påverkan på
utveckling. Om man nu säger att strukturerad programmering var ett trevligt steg, så kom
ju sedan objektorientering som ett annat steg. Och det väckte ju också ett intresse och
påverkade utvecklingen. På ett sätt så försökte man få fram någonting som var mer an-
vändbart till annat än vad det ursprungligen var tänkt, och någonting som var ganska

64 IBM 3270, en stordatorterminal från IBM som annonserades 1971. Ceruzzi (1998), 251.
65 ALFASKOP, IBM-kompatibel stordatorterminal utvecklad av det svenska företaget Stansaab vid 1970-
talets början.
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skyddat mot omgivningen. Så det tror jag har påverkat en hel del också. Det var både
intellektuellt roligt och nytt.

Eva Lindencrona: Ja. Lars har en fråga.

Lars Wiktorin: Ja, innan objektorienteringen kom på modet, så kom den här tanken att
man skulle dela upp system i väl avgränsade delar, modularisera. Och i takt med att onli-
ne-system också blev intressanta, så upptäckte man det att det vore väl bra om presenta-
tionslogiken programmeringstekniskt låg för sig och ganska skilt från det som var data-
lagringsbiten och däremellan någonting som man kallade för verksamhetslogiken. Hur
var det med den typen av designbeslut som ligger mittemellan vad programmeraren kan
överblicka och vad systemanalytikern egentligen kommer med för resultat, som var över-
sättningen till det mer dataorienterade området? Hur mycket av det arbetade man med
under, säg, 70-talet?

Eva Lindencrona: Ja, Ulf.

Ulf Bjälkefors: Ja, moduluppdelning var en väldigt viktig del i programkonstruktionen..
Systemdesignen på skärmlayouter skulle ju, som du säger, vara entydig, så att användarna
visste var man hade de knappar man skulle trycka på och vad det kunde vara för någon-
ting. Och databaserna hade sitt specifika utseende och det innebar att vi kom att skriva
en väldig massa standardmoduler som man sedan bara lade in i COBOL-programmen
och så fick man skriva lite kod emellan, där man skulle fylla data i de fälten som redan var
fördefinierade. Så det lades ner ett stort jobb på att skapa sådana här makrobibliotek och
bibliotek med standarddelar för att det hela skulle fungera.

Eva Lindencrona: Nils-Olof.

Nils-Olof Wallgren: Ja, det gjorde man väl i viss utsträckning redan under 60-talet, för
det var ju ganska naturligt för de större online-systemen att ha framtiden något sånär
säkerställd. Man var länge väldigt teknikstyrd. Dels överföringsmetoder, koder och så-
dant, så terminaler blev någonting ganska knepigt. Jag vet från SJ-systemet, vi hade nå-
gonting som vi kallade för ”Pigga Grabbars Klubb”. Det var någon som på vägen hem
från förra gången hade kommit på en ny idé om hur man skulle kunna göra terminalen.
Och det väckte ju väldigt lågmälda applåder hos systemutvecklarna när det presenterades
nästa morgon. Så man var ganska bra på att standardisera överföring av datapaket mellan
olika ställen. Inom platsbokningssystemet hade man väl också det. Okej, det var lite star-
kare än en 1401 hade varit, men kanske inte lika stark som en modern miniräknare. Men
konsten att placera saker och ting på ett lätt sätt i maskinen så att de låg så att man kunde
ha kapacitet, prestanda. Frekventa rutiner ligger i minnet jämt, sällsynta rutiner plockar
man in när man behöver dem. Och likaså att kunna skyffla data från den ena användaren,
så att säga, i den andra huvudfunktionen, var ganska standardiserat. Det var inga stora
problem just den biten.

Eva Lindencrona: Ulf.

Ulf Bjälkefors: Ja, jag tänkte bara att du hade programmoduler som låg i minnet hela
tiden. Det var väldigt viktigt att man byggde programmen på ett sådant sätt att man hade
så kallad ”reusable” kod, att du kunde gå in flera gången i modulerna utan att du behövde
ladda ner dem på nytt för att få en fräsch kopia. Programmen fick inte förstöra sig själva.
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Eva Lindencrona: Ingvar.

Ingvar Göransson: Ja, 70-talet. Vi hade väldigt mycket assemblerprogrammering på den
tiden. Och en anledning var just det att det var väldigt mycket teknikprojekt. Jag kan ta
ett som är lätt att förstå. Det är Minuten, den första uttagsautomaten sparbankerna hade.
Den köptes från USA och innehöll ett program som nästan var användbart, och det kän-
ner ni alla igen att de är inte så användbara när det kommer till kritan. Och en sak jag vill
peka på är ju kulturskillnader faktiskt, både när det gäller att umgås och hur man har
strukturerat sina program. I praktiken innebär det här att det inte är så mycket metoder
utan det är experimentell systemutveckling och assembler som programspråk.

Eva Lindencrona: Kerstin.

Kerstin Norrby: Jo, jag måste ju gå klockan tre, så jag bara tänkte säga en sak innan dess.
Under 70-talet så började man på Statskontoret och på flera andra ställen prata om att
man måste bedöma effekterna av de här systemen på ett bredare sätt än att bara se på
kostnader och bearbetningstider och så. På Statskontoret så gjorde man ett inledande
jobb i form av checklistor i en rapport som vi gav ut som Beslut vid systemutredning.66 Där
fanns de som checklistor i en lite förkortad version egentligen. Senare kom det också
ytterligare material omkring det. Det handlade om att man skulle titta lite mer på konse-
kvenser och effekter för organisation och för användarna och på alla möjliga sätt. Och på
vissa sätt kanske man inte var riktigt mogna för att från Statskontoret ge ut det som en
metodrapport, så man låg lite på hanen där ett tag. Lite känsligt. Men sedan kom det, så
småningom.

Eva Lindencrona: Vet du när det kom metodrapporter från Statskontoret?

Kerstin Norrby: Beslut till systemutredning kom väl i slutet på 70-talet, -79, -80.

Eva Lindencrona: Mats-Åke.

Mats-Åke Hugoson: Ja, den frågan du ställde är ganska allmän och mycket stor. Det är
själva strukturfrågan egentligen, hur olika system ska avgränsas, hur olika system ska fun-
gera tillsammans, interagera. Min bedömning är att under 70-talet så växte strukturpro-
blemen av olika skäl. Dels började man med online-tillämpningar och skulle arbeta till-
sammans med ”batch”-bearbetningar. Vilket beroende kunde man då ha mellan olika
system? Och också integrationsproblematik och samverkan. Samkörning mellan system
och annat. Det växte på olika sätt. Men under 70-talet hade vi inte några särdeles meto-
dologiska angreppsätt för att hantera detta, det var ad hoc och väldigt mycket upp till det
enskilda projektet, som bestämde strukturen. Det var ingen bakomliggande övergripande
strukturdiskussion, det var projektorienterat. Gav man mycket pengar till ett projekt blev
det ett stort system. Gav man lite pengar till projektet blev det ett litet system. Men ett
system blev det alltid. Och samverkan med andra system var något som man tog i efter-
hand. Man hade alltså inte ett systematiskt angreppssätt under 70-talet för att hantera
strukturfrågan enligt min uppfattning. Jag vet inte om ni andra har andra uppfattningar.
Men det är min bedömning.

Eva Lindencrona: Janis.

66 Beslut vid systemutredning: Vilka beslut bör fattas?: När fattas beslut?: Vad frågar beslutsfattaren?: Hur ser beslutsun-
derlaget ut?, Rapport från projektgrupp bestående av representanter från Statskontoret, DAFA och Stats-
konsult AB (Stockholm, 1979).
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Janis Bubenko: Jag vill anknyta till det här med systemstrukturer. På 70-talet fanns det
två typer av uppfattningar, dels en slags centraliseringsuppfattning och dels en decentrali-
seringsuppfattning. Och jag minns bland annat den här stora kampen eller fajten om
länsskattedatorerna. Det fanns de som ville sätta en jättemaskin någonstans här i Stock-
holm och sedan ha mera sådana här satellitmaskiner ute i länen, men nu blev det faktiskt
en uppsättning av ganska fristående datorer. Jag vet inte hur väl de kommunicerade med
varandra, men jag tror att det inte var så illa på den kanten. Och det är ju en början på
distribuerade databaser, distribuerade system. Men jag vill nämna en sak till innan vi
glömmer experimentell systemutveckling. Vi gjorde faktiskt en produkt för experimentell
systemutveckling som hette CS5/DREAM,67 och den finns fortfarande kvar och är an-
vänd. Det finns kanske ett 80–90-tal installationer kvar av den programvaran. Men vi
hade inte en chans mot relationsdatabaser. Inte en chans. Det var en sådan enorm mark-
nad som öppnade sig när IBM satsade på sina relationsdatabaser. Men det intressanta är
att IBM numera använder precis den här datamodelleringen som de sade inte fungerade
på den tiden. Alltså med objekt och relationer och allting sådant. Det används numera i
hög grad av IBM själva.

Eva Lindencrona: Eva.

Eva Fåhræus: Ja, med anledning av det här med objektmodellering och sådant där. Jag,
utifrån min horisont, uppfattade att det satte fart i samband med Janne Carlzon68 på SAS,
som var en guru när det gällde organisation och det här med att lägga ansvar på personer
som hade kundkontakt och sådant där. Men han ställde plötsligt krav inom SAS att kun-
na se hur rättidiga, jag vet inte om det begreppet användes inom SAS, men det gjorde det
inom SJ i alla fall, ”hur rättidiga är tågen?”, sade man, men alltså hur många flygplan som
kom fram i tid. Ja, och det kunde överhuvudtaget inte dataavdelningen klara av att ge
honom, därför man hade inte strukturerat sina dataregister, eller databaser om man hade
det på den tiden. Så i och med att han ställde detta krav, var man tvungen att bygga om
systemen inom SAS. Och jag tror att det fick en väldigt stor genomslagskraft på många
håll, just det här med att man måste bygga upp en objektmodell för att kunna svara på
ledningens frågor framöver. Jag vet inte om ni känner igen detta?

Eva Lindencrona: Inom akademin hade det väl kanske funnits tidigare. Där kom många
olika modeller fram.

Eva Fåhræus: Det visste inte vi om, som jobbade.

Eva Lindencrona: Nej precis. Jag tror att det kanske är dags att ta en kaffepaus. Så får vi
återkomma till de här frågorna efter kaffet.

–Kaffepaus–

67 CS5/DREAM var en spin-off-produkt från forskningsprojektet CADIS, vilket bedrevs vid Institutionen
för data- och systemvetenskap vid KTH/SU under Janis Bubenkos ledning. Se även Janis Bubenko, ”From
CADIS to SISU – Memories from Two Decades”, i ICT for People: 40 Years of Academic Development in Stock-
holm, eds. Janis Bubenko, m.fl. (Stockholm, 2006), 74ff.
68 Jan Carlzon, f. 1942, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och företagsledare. Carlzon var vd
för Vingresor och Linjeflyg på 1970-talet innan han 1981 blev vd och koncernchef för SAS, där han stan-
nade till 1993.
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Eva Lindencrona: Okej, då börjar vi. Nu har vi pratat mycket om systemutvecklingsme-
toder och vi har pratat en del om standardisering och allmänt om utvecklingen. Då skulle
jag vilja fråga: Vad var det för metod egentligen som blev riktiga metoder? Som man
skulle kunna säga var en formaliserad systemutvecklingsmetod? Eller var det så att var
och en jobbade med sitt? När man talar om systemutvecklingsmetoder, vilka menar man?
Alla och ingen? Ja, Janis.

Janis Bubenko: Mats, din ISAC-metod69 är väl en av de mer kända metoderna, även
internationellt sett. Jag minns att det var många holländare som använde den bland annat.
Sedan hade vi övriga väl kanske lite hemmasnickrade. Jag hade en väldigt teoretisk metod
som ingen begrep och fortfarande ingen använder.

Eva Lindencrona: Och vad hette den?

Janis Bubenko: Det har att göra med temporalt deduktiv metodik. Det baseras på pre-
dikatkalkyl och den typen av teoribygge. Nåväl, men Mats hade definitivt en metod som
var praktiskt ofta använd. Sedan vet ju du själv hur mycket i Sverige och så vidare.

Mats Lundeberg: Nej, men jag kan väl kommentera det lite. Frågan är svår för det be-
ror väldigt mycket på vad man menar med metod, och ska man lägga in ordet formalise-
rad: Var går gränsen för att det är formaliserat och inte formaliserat? Och sedan finns det
en annan bit som är svår också och det är det att vilken metod man än har, hur den än är
beskriven, så tillkommer att någon person eller en grupp av personer ska tillämpa den. Så
det är alltså en skillnad mellan metoden som den är beskriven och som den sedan tilläm-
pas tillsammans med olika personer, för det blir olika var du än kommer. Men för att inte
direkt besvara din fråga utan berätta lite grann om ISAC, som Janis var inne på, så kan vi
säga, när det gällde tillämpningar, fick vi väldigt tidigt, av väldigt krassa skäl, en praktisk
inriktning på arbetet. Ursprungen var två. Det ena var att vi inte hade så mycket forsk-
ningsanslag som vi ville. Det är ju en ganska van situation. Det andra var att vi fick, vid
just den tidpunkten när vi diskuterade detta, besök av en amerikansk professor som hette
Dan Teichroew70 från University of Michigan. Och han hade en forskargrupp som han
finansierade genom att ett antal företag betalade 20 000 dollar till den här forsknings-
gruppen. Eftersom inte vi hade så mycket pengar som vi ville ha, skickade Börje raskt ut
mig för att samla in pengar från svenska företag. Och då var det 20 000 kronor och inte
20 000 dollar som gällde. Men det var mycket pengar på den tiden. Fick man sådana
pengar så var man väldigt glad. Och vi fick pengar från ett tiotal företag som vi sedan
jobbade med med olika applikationer och det var därifrån jag beskrev en del av de här
frustrationerna som jag var inne på före pausen. Och det arbetet, i nära samarbete med
de här företagen, det ledde till att vi så småningom fick lite kött på benen när det gällde
de här metodområdena som Börje Langefors hade lanserat. Och vi fick också lite ytterli-

69 ISAC, förkortning för Information Systems Work and Analysis of Changes. ISAC-ansatsen är en ar-
betsmetodik för förändringsanalys och systemutveckling som sträcker sig från av användarna upplevda
problem, behov och idéer till färdiga specifikationer för datorprogram och manuella moment. Syftet med
förändringsanalysen är att undersöka vilka typer av förbättringar man ska satsa på för att kunna åtgärda
upplevda problem och behov i verksamheten. Systemutveckling eller systemering syftar sedan till en analys
och utformning av informationssystem för de fall då man valt att satsa på sådan utveckling. ISAC-ansatsen
delar in systemering i fyra systemeringsområden: Verksamhetsstudier, informationsanalys, datasystemut-
formning och utrustningsanpassning. Den finns närmare beskriven i Mats Lundeberg, Göran Goldkuhl &
Anders G. Nilsson, Systemering (Lund, 1978). E-post, Mats Lundeberg, 11/8 2008.
70 Daniel Teichroew, d. 2003, var professor vid University of Michigan. Han var en av pionjärerna inom
området utveckling av datorstöd för kravspecifikationer. Under Teichroews ledning utvecklades i ISDOS-
projektet vid University of Michigan under 1960- och 1970-talen PSL/PSA (Problem Statement Langua-
ge/Problem Statement Analyzer). E-post, Mats Lundeberg, 11/8 2008.
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gare metoder. Och det finns publicerat i en bok som har kommit ut på de tre språken
svenska, holländska och engelska. Därav de holländska tillämpningarna. Men en episod
som jag har lust att berätta om från det arbetet var när vi 1981 hade ett internationellt
möte i San Francisco i något som hette IFIP TC8, Technical Committee Eight,71 där man
diskuterade metoder av den här typen. Och jag pratade om förändringsanalys därför att
det var det vi jobbade med väldigt mycket då, det här som går ut på att säkerställa att
man verkligen utvecklar system där de behövs och inte för andra ändamål. Och som jag
minns väldigt tydligt var att det var stor tveksamhet huruvida denna frågeställning om
systemen verkligen ska göra nytta eller inte tillhörde det som IFIP TC8 skulle jobba med.
Och det kan man skratta åt, men det speglar en del av både tidsandan och perspektiven.
Vad man fokuserade på. Det var liksom det perspektiv som man hade då. Och de här
enkla frågorna vad systemen ska användas till och vilka effekter det har som bland annat
Kerstin Norrby var inne på, de har varit framträdande under hela den här perioden -60
till -80 och de är framträdande än idag, och de kommer säkert att vara framträdande även
i fortsättningen. Här kommer den här frågan in om hur mycket ska vi räkna in i området
administrativ systemutveckling. Där finns det olika skolor därför att det är naturligtvis
mycket enklare om vi definierar den här väldefinierade biten som administrativ systemut-
veckling och sedan får andra ta hand om resten. Men då lägger man sig också i händerna
på andra, så det är svåra avväganden, vad som ingår och vad som inte ingår.

Eva Lindencrona: Ja, Janis.

Janis Bubenko: Du nämnde skola och då kan jag inte låta bli att föra på tal den skandi-
naviska skolan. Och sedan frågar man sig: Vad är det för någonting? Och det är mycket
svårt att besvara, för alla vi som jobbade i det, räknas, internationellt sett, in i denna
skandinaviska skola, och där finns det de som är mer formellt inriktade och de som är
socialt och, till och med, politiskt inriktade. Vad vi inte har pratat om är att det redan på
70-talet fanns ett politiskt intresse från fackföreningar och liknande att vara med och
påverka systemutveckling. Det hörde ju väldigt bra hemma i den så kallade skandinaviska
skolan. Någonting som kanske kan sägas karaktärisera en skandinavisk skola, antingen
man är formell eller inte, är att man lägger betydligt större vikt på användarna och deras
behov. Det är väl kanske det som är det gemensamma för skolans olika inriktningar. Och
om de som minns det, begreppet löntagarkonsult, jag tror det var slutet på 70-talet fak-
tiskt, det betydde att löntagarna fick stöd från företagsledningen att anställa en egen kon-
sult som skulle försvara deras intressen vid utveckling av företagets framtida system. Jag
vet inte om den finns kvar, denna tanke. Är det någon som vet?

Eva Lindencrona: Björn, hade du vinkat?

Björn Nilsson: Ja. Jag vet inte om det riktigt passar in, för det är egentligen bara två små
fragment. Det här att inte beakta tidsandan är naturligtvis ett jättemisstag när man tittar
överhuvudtaget på vår typ av utveckling. Min plan för dagen hade egentligen varit att ta
på mig den kaftan, jag gick klädd i, ibland ovanpå vanliga byxor, på SCB. Det speglar
tidsandan. Det var en ”sharekultur” ganska mycket i USA, som egentligen lade själva
basen för IT-utvecklingen senare. Och man kan fundera just på den här politiseringen
som Janis pratar om. En mycket viktig del. Allt det här hänger ihop på något sätt. Jag
tänkte angripa det här från en helt annan punkt och säga att det fanns också fragment

71 IFIP, förkortning för the International Federation of for Information Processing, internationell organisa-
tion som grundades 1960. IFIP:s aktiviteter är fördelade på 12 s.k. Technical Committees. Technical
Committee 8 (TC8) etablerades 1976 och behandlar informationssystem. Börje Langefors var TC8:s förste
ordförande.
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som gick i helt andra riktningar. Datadriven systemutveckling. Michael Jackson72 har
nämnts tidigare. Man hade skiftat fokus från process till data, och datastrukturen avgjor-
de programstrukturen, och det som avgjorde datastrukturen var naturligtvis vilken infor-
mation användarna var betjänta av. Så där hade vi en liten utvecklingslinje. Vi hade en
helt annan utvecklingslinje där man ställde sig väldigt nära användaren. Och det var ”de-
sign by example”. Vi hade ”query by example” som ett exempel på ett system åt Codds
relationsdatabaser.73 Men vi hade också metoder för ”design by example”. Och vad är
detta idag? Ja, detta är ju ”use case” idag. Aha, kul. Så vi kan snabbt dra en linje ungefär
30 år fram i tiden igen. Mycket intressant. Och det var egentligen bara de två fragmenten
jag ville lyfta upp i det här sammanhanget. Det var en myriad av olika inriktningar egent-
ligen. Det fanns ingen homogenitet i det hela. De modeller vi framställde, även lokalt,
blandade ganska friskt utvecklingsaspekten, projektaspekten och teknikaspekten.

Eva Lindencrona: Ja.

Lars Wiktorin: Jag skulle vilja lägga till en kommentar. Du säger ”use case”, eller an-
vändningsfall, som blivit modernt på 90-talet. Det som hette rutinskisser under slutet på
70-talet var väldigt process- och flödesinriktat och handlade om hur man jobbade rent
administrativt. Och är inte det precis samma sak som användningsfallen? Hur mycket
användes för övrigt rutinskisser på 70-talet?

Björn Nilsson: Hos oss rätt mycket.

Eva Lindencrona: Nu har jag Eva och Mats-Åke.

Eva Fåhræus: Ja, först en kommentar till det här med löntagarkonsulter. Det var till och
med så att Statskonsult startade ett bolag som hette Löntagarkonsult AB just för att ge
det här konsultstödet till löntagarorganisationerna. Och det var ju medbestämmandelagen
och medbestämmandeavtalen. Jag minns inte exakt när de daterades, men det måste varit
någon gång på 70-talet i alla fall. När du frågade förut om vad vi använder oss av för
systemutvecklingsmodeller, så kan jag väl svara att jag använde det som sedan kom att
heta SK80, som var den här linjära, men med iterationer. I varje fall på 70- och 80-talet.

Eva Lindencrona: Vem hade utvecklat den?

Eva Fåhræus: Ja, först var det Ivar Ekman. Sedan var det ett projekt inom Statskonsult
som leddes av Istvan Orcifalvi, hette han på den tiden, och, vi var uppdelade i delprojekt
och jag ledde det som hette systemanalys. Och det byggde till stor del just på det som jag
hade lärt mig av Ivar Ekman, i alla fall den delen.

Eva Lindencrona: Men det var en egen metod som blev formaliserad kan man säga?

Eva Fåhræus: Ja, just det.

Eva Lindencrona: Och hette SK80 sedan. Mats-Åke.

72 Michael A. Jackson, f. 1936, datalog. Under 1970-talet utvecklade han Jackson Structured Programming
(JSP), se även fotnot 44.
73 Edgar F. Codd, 1923–2003, brittisk datalog som arbetade vid IBM:s Almaden Research Center i San
José, USA, och utvecklade den teoretiska grunden för relationsdatabaser åren kring 1970. Se E. F. Codd,
”A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”, Communications of the ACM 13, no 6 (1970),
377–387.
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Mats-Åke Hugoson: Jag skulle vilja ge några allmänna kommentarer till den fråga du
ställde. Man kan först konstatera att den modell som var flitigast använd var SIS-RAS.
Men det är egentligen ingen systemutvecklingsmodell. Det är snarast en projektstyrmo-
dell som reglerade en massa dokument, men att sedan driva utvecklingen av systemet är
nog upp till den som arbetar, så att säga. Och då tror jag man vågar konstatera, så här i
efterhand, att när det gäller själva systemutvecklingsmodellerna så är läget mycket mer
splittrat. Det är nästan så man frestas att ta till det gamla uttrycket att standardisering är
ingen konst, vi har uppfunnit vår standard, det är inget svårt att hitta på standard. Men
använd blev den inte. Och man kan väl kanske ta tre parter i den här processen. Den ena
var akademin, högskolorna, som i likhet med Mats och andra drev en utveckling, och
ibland kan det vara svårt för en högskola att nå ut till industrin när det finns ett avstånd
mellan teori och praktik, och praktikfältet inte alltid är så nära akademins arbetsformer
etcetera. Så det kan vara en svårighet. Ni lyckades, tror jag, bättre än de flesta andra. Det
är den uppfattning som kommit fram här tidigare. En annan part är sedan konsultföreta-
gen. Och det är många konsultföretag under den här perioden som utvecklade egna me-
toder. Men där har vi nästan en inbyggd konflikt, för om ett konsultföretag utvecklar en
metod och lanserar den, kan ett annat konsultföretag inte ta den, utan ska utveckla något
annat istället, naturligtvis. Och det är snarast en motverkande kraft mot standardisering.
En tredje part är sedan leverantörer. Nu var inte leverantörerna så starka under den peri-
oden. Det var inte så mycket standardiserad programvara som fanns etcetera. Maskinle-
verantörerna var ju starka, men jag tänker på applikationer och system. Först under sena-
re tid har vi funnit att ERP-leverantörer,74 typ SAP75 är väldigt dominerande när det gäller
att sätta in en standard om metoder som de ska tillämpa och införa i sina system. En
sammanfattning av det här blir väl att det fanns då inget egentligt standardiseringsintres-
se, utan snarast var det motsatta krafter och alla ville lansera, och det var en ganska vild-
vuxen marknad, om man säger så. Det är min bedömning som svar på din fråga.

Eva Lindencrona: Mats.

Mats Lundeberg: Ja, vi har pratat om vildvuxenhet och splittring och jag håller med om
att det finns väldigt många olika varianter av olika slag. Då kommer man fram till den här
frågan igen, som jag var inne på, nämligen: Vad krävs det för att man ska prata om stan-
dard? Hur standardiserat ska det vara? Janis var inne på den skandinaviska skolan som är
ett begrepp, trots att det finns väldigt många olika inriktningar inom den. Där tänkte jag
bara referera till att Juhani Iivari och Kalle Lyytinen, professorer i Uleåborg respektive
vid Case Western Reserve, har skrivit en ganska lång artikel, ”Research on Information
Systems Development in Scandinavia”,76 om just den skandinaviska skolan där han på ett
utmärkt sätt pekar på de här olika grenarna som har funnits, men också kopplingarna
mellan de olika grenarna. Så när man läser den artikeln, även om det är som du säger att
det finns många olika varianter, så på någon nivå någonstans finns det uppenbarligen
någonting som är gemensamt. Och jag tror att det går att kanske fånga ett par aspekter
som har med gemensamhet att göra, och en av dem är absolut det här med användbarhet

74 ERP, förkortning för Enterprise Resource Planning.
75 SAP, mjukvaruföretag grundat 1972 av fem f.d. anställda vid IBM Tyskland. SAP stod ursprungligen för
Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung, men är sedan 2005 en akronym för Sy-
stem Application Products. SAP lanserade sitt första ekonomisystem R/1 1973 och växte på 1990-talet till
att bli Europas största mjukvaruföretag genom sin framgång på marknaden för affärssystem (ERP-system),
särskilt till stora kunder. Martin Campbell-Kelly, From Airline Reservations to Sonic the Hedgehog: A History of the
Software Industry (Cambridge, Mass., 2003), 191ff.
76 Juhani Iivari & Kalle Lyytinen, ”Research on Information Systems Development in Scandinavia – Unity
in Plurality”, Scandinavian Journal of Information Systems 10, no 1–2 (1998), 135–185.
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som du var inne på, därför att det har alldeles uppenbart varit i mer fokus i Skandinavien
än i andra delar av världen. Så jag tycker att man både kan prata om att på den praktiska
nivån så finns det väldigt många olika varianter, men man kan också försöka hitta ett par,
kanske i alla fall, gemensamma beröringspunkter i det hela.

Mats-Åke Hugoson: Kort replik bara. Kan man inte sammanfatta det så här: att kanske
gör det ingenting ifall inte alla arbetar på samma sätt, om man har en gemensam grund-
syn. Och det kanske vi lite grann nådde mot slutet av perioden vi pratar om.

Eva Lindencrona: Jag skulle vilja ställa frågan till ni som jobbade mera praktiskt. Ulf,
Ingvar och Nils-Olof, de här metoderna eller modellerna, oavsett om de var tydliga eller
inte, SK80, ISAC-metoden, SIS-RAS, relativt sett formaliserade metoder: Använde ni
dem?

Ingvar Göransson: Det var nog väldigt varierande. Och vår metodgrupp kämpade ju på
och de tog fram en utvecklingshandbok och en projekthandbok för att få så mycket lika
som möjligt. Men i praktiken så är ju väldigt många projekt styrda högt uppifrån med en
väldans tidspress. Och man plockar in projektledare och man plockar in konsulter och
resten kan man nästan förutsäga, det blir inte så mycket metoder utan det blir en mix av
alltihopa. Nu är jag lite vårdslös när jag säger det, men visst är väl det dominerande.

Eva Lindencrona: Är det en uppfattning som ni andra delar?

Nils-Olof Wallgren: Jag kan väl säga att i de projekt där jag har varit med, har vi inte
använt någon sådan där standardiserad metod. Nu har jag ju inte bestämt så mycket om
det heller, men det har gått bra ändå. Och jag tror väl att om det nu är konkurrens mellan
konsulter, så gäller väl det lika mycket mellan olika akademiska läger. Och det spelar väl
ingen roll om det är Livets ord eller om det är Montessoriskolan eller om det är system-
utveckling. Om det är en entusiast som leder det, så blir det bra. Och om den har hört att
det gick jättebra därför de gjorde så, då kommer alla att dra sig undan och säga, ”det där
var ju ingenting för oss, ’not invented here’”. Om man är klumpig och skär sig så fort
man ska skära av något, det kan man acceptera, för då är man inte händig, men om man
inte gör något bra, då är det fel i huvudet. Och det kan man inte acceptera. Och att följa
det där tråkiga, jag har försökt att läsa de här standarderna eller vad de nu heter, allt det,
jag får utslag över hela kroppen. Jag förstår inte alls hur det där ska gå till. Det verkar
som ett slags formaliserad subjektivitet bara. Man har gjort någonting och så formar man
om det så att det ser bra ut. Så jag är tveksam. Återigen: det ska vara intellektuellt roligt.
Och de där metoderna såg inte intellektuellt roliga ut.

Eva Lindencrona: Vad säger Ulf?

Ulf Bjälkefors: Ja, jag får väl hålla med de föregående talarna här. Men vi försökte i alla
fall att införa RAS, SIS-RAS, i mitten på 70-talet om än i en avskalad form. Det är ingen
systemutvecklingsmodell, som ju sades, men det var mera för att vi skulle få kontroll över
dokumentationen. Och sedan när det gäller vår projekthantering, så har vi följt RAS-
modellen vid den här tidspunkten. Idag är det lite annorlunda. Men då levde vi med RAS
i en skräddarsydd form, vi plockade bort vissa dokument, för SIS-RAS var alldeles för
vidlyftig.

Eva Lindencrona: Men ni var nöjda med det? Ni tyckte att det var bra?



36

Ulf Bjälkefors: Ja, vi fick i alla fall ordning på vår dokumentation, vilket var väldigt vik-
tigt. Att lämna någonting till eftervärlden. Viktigt för systemunderhållet och sånt.

Eva Lindencrona: Björn.

Björn Nilsson: Jag arbetade under den här perioden på Statistiska centralbyrån i huvud-
sak. Det var ungefär 200 systemerare och programmerare involverade. Och det här ville
man naturligtvis styra upp. Under dussinet år så hann det bli egentligen tre stycken olika
hyllvärmare som befolkade bokhyllorna i den här organisationen utan att egentligen få ett
rejält genomslag. Det är ganska intressant. Det var svårt att utveckla en metod som fick
genomslag, annat än i viss utsträckning som just dokumentationsmetod, projektstyr-
ningsmetod. Sedan skulle jag vilja koppla till det här med briljanta människor och svårig-
heter med att driva projekt. Jag gjorde mätningar på det utvecklingsteam jag själv hade.
Det var rätt mycket folk involverade, låt oss säga att det var ett 20-tal personer, och pro-
jektet var egentligen utveckling av en generell databashanterare. Hör och häpna, för öv-
rigt. Jag mätte ”performance” och man kan säga att den officiella ”performance-siffra”
jag levererade sade egentligen att folk skiljer sig i produktivitet, eller effektivitet, beroende
på hur man ser det, på ungefär en faktor 1 till 10. Men de reella mätvärdena var ungefär 1
till 20. Så projekten är fullkomligt beroende av med vilka personer de befolkas. Och det
är oerhört lätt att glömma bort detta. En metod kanske på ytan passar att styra en organi-
sation. Men vill man ha någonting gjort, då får man operera på annat sätt. Jag skäms lite
för att säga det här eftersom jag själv utvecklat sådana här metoder, både förr och senare.
Men det är nog den erfarenhet jag har. Alltså tänk 1 till 20. Samma lön? Ja! Intressant,
eller hur?

Eva Lindencrona: Eva.

Eva Fåhræus: Ja, jag håller med dig att det är klart att det är väldigt individuellt, och om
inte det finns en entusiasm inom ett projekt och någon som kan ingjuta entusiasm i
gänget som jobbar och en slags riktning och mål och så vidare, så hjälper inte några me-
toder. Det håller jag med om. Men det är naturligtvis heller ingen nackdel att ha en me-
tod och då kan man fråga sig: När är det viktigt med metod? Ett tillfälle är ju när man ska
tala om systemutveckling. När man ska undervisa om det. Vi hade inom Statskonsult en
omfattande utbildningsverksamhet och där hade vi väldigt stort stöd av att ha SK80. Det
var kanske faktiskt huvudsyftet att ta fram SK80, att ha den som bas i utbildningsverk-
samheten. Och sedan har jag också upplevt att man slår ihop olika verksamheter, olika
bolag med olika kulturer. Och då behöver man ju också prata om vad vi menar, vad bra
systemutveckling är och så vidare. Och då är det ju bra att ha en terminologi som man får
av en sådan här modell.

Eva Lindencrona: Du kom in på det här med undervisning. Jag skulle vilja fråga, kanske
i första hand Janis och Mats, om hur den här typen av metoder påverkade undervisning-
en vid högskolan. Likaså, vad det hade för betydelse att det var väldigt många studenter
under de åren som gick igenom högskolan och sedan kom ut med de här kunskaperna?
Janis, om du vill börja?

Janis Bubenko: Mm, tack. Ja, jag tror som Eva att kanske metoden i och för sig inte är
så viktig, men att man måste ha någonting att haka upp utbildningen på, det är helt klart.
Sedan är jag inte helt övertygad om vad vi ska undervisa om när det gäller systemutveck-
ling. Jag är nog den som mer tror på mera allmänna generella kunskaper än specifika
kunskaper. Eftersom jag alltid hamnar i en annan miljö, så vet man ju inte riktigt, men
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samtidigt skulle jag mycket väl kunna tänka mig att undervisa en viss systemutvecklings-
metodik, men bara som ett exempel. Kanske undervisa en metodik till, kanske. Och se-
dan skulle jag vilja att studenterna gjorde jämförelser, för då får man fram någonting in-
tressant: Vad är det som skiljer de här metoderna åt? Men det är inget fel att undervisa en
metodik, bara man inte säger att det här är det enda raka och det enda möjliga.

Eva Lindencrona: Gjorde man så på 60- och 70-talen? På högskolorna?

Janis Bubenko: Jag har inte arbetat så mycket med utveckling av fullständiga metoder.
Jag tyckte det var för mycket att ta på sig. Men däremot minns ju du, Eva, vi tittade på en
mängd olika sätt att modellera data. Inte bara ett utan många sätt.

Eva Fåhræus: Ja, det var många.

Eva Lindencrona: Mats.

Mats Lundeberg: Du frågade om man gjorde så på 60-talet och det gjorde man defini-
tivt inte. Och det speglar också att allting var nytt. Man visste inte så mycket och det var
den tidsandan som rådde. Jag skulle vilja återkomma till att det är skillnad på en metod
som den är beskriven och när en person sedan tar den här metoden till sig. Den distink-
tionen tror jag inte vi framhöll på 60-talet, så den är väldigt viktig. Och då kommer man
in på det här, antingen om man kallar det grundsyn som du gjorde eller allmänna generel-
la bitar som Janis var inne på, att det blir väldigt intressant att försöka hitta vad det är för
någonting som gör att det fungerar och vad det är som inte gör att det fungerar. Hitta de
här bitarna. Det är ju lite av en 10 000 dollars fråga att komma fram till det svaret. Men vi
vet, tror jag, mer idag än vad vi visste då om några av de bitarna. Två bitar som jag tänkte
ge, det ena är att man kan skilja mellan processen i metoden och de mera sakorienterade
bitarna i metoden. Och där är det är ju fullkomligt omöjligt att behärska alla detaljer
överallt, man måste försöka hitta någonting på en nivå ovanför. Och då har det visat sig,
när man har gjort undersökningar, att det är mer värt att lära studenterna att hantera pro-
cessen och ta itu med de problem som då saknas när de kommer. Så det är ett svar, att
det blir mer fokus på processen i systemutvecklingsarbete än på själva detaljerna i hur
man dokumenterar det. En annan sak när det gäller undervisningen är att den har gått
från att kanske vara mer detaljorienterad, till att börja med, för man visste inte bättre då,
till att vara mer problemorienterad i dagens läge, det vill säga att man ger studenterna ett
dagsaktuellt problem på något sätt och så får de ta itu med det och själva avgöra hur de
ska tillämpa metoder och välja kanske en ny och sådana här saker. Då får man in några
moment som gör det möjligt att de ändå kan, tror jag, komma ut lite stärkta på ett antal
punkter, men de har inte någon fullständig bild av hur man ska hantera det i alla situatio-
ner utan det får man göra sedan när man kommer ut i det praktiska. Så det är min kom-
mentar till utbildningsbiten.

Eva Lindencrona: Det var väldigt stora kullar som gick ut och gick igenom högskoleut-
bildningen i slutet på 60-talet och i början på 70-talet. Tror ni att det har spelat roll för
industri och förvaltning? Att de kom ut och började jobba? Har det påverkat hur man
jobbade praktiskt sedan? Jag vill ställa frågan både till praktiker och till …

Mats Lundeberg: Låt praktikerna svara först och sedan …

Eva Lindencrona: Märkte ni av att det kom ut utbildade från högskolan och att de kom
med idéer som …?
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Ulf Bjälkefors: Ja, tyvärr så flyttade vi iväg från Stockholm 1973, så till Gävle kom det
nog inte så många. Det var förmodligen några stycken. Vi kom att ta de flesta personer
från den ettåriga ADB-utbildningen som utbildades till programmerare. Den utbildning-
en kom väl på 60-talets slut. Jag tror att man lade den här utredningen någon gång -63, -
64.77 Personerna från denna utbildning började oftast programmerare och sedan vidare-
utvecklade de sig inom organisationen och kom in på systemutvecklingsområdet. Jag tror
att Sandvik och Fastighetsdata i stort sett delade på de som utbildades i Gävleregionen.

Eva Lindencrona: Vad säger ni andra?

Nils-Olof Wallgren: Ja, jag sysslade inte så mycket med folk som höll på med systemut-
veckling i början av 70-talet, men de som kom från högskolor och universitet … Jag hade
ju min bakgrund och tyckte att man skulle kunna vissa saker, och det kunde ju inte de,
men de kunde en massa annat, så det var väldigt olika. Det var svårt att hitta, att lära sig
förstå, det är det här de här människorna kan, för en kom därifrån och kunde det och en
kom därifrån och kunde det. Så det var lite förvirrande. Då var det inte så mycket frågan
om att anställa dem fast, utan man kom i kontakt med dem när de till exempel skulle göra
examensarbeten och sådant. Och om man tyckte att det här skulle vara en intressant sak
för en som kommer från Chalmers och är ingenjör, så, ”neej”. På sätt och vis talade vi
inte samma språk.

Eva Lindencrona: Eva.

Eva Fåhræus: Ja, var det inte så att under de första åren så var det naturligt att man bör-
jade med att programmera? Alla var mer eller mindre programmerare till att börja med.
Och sedan var det en naturlig utveckling i karriären att man blev systemutvecklare eller
systemerare som det så småningom hette. Och sedan kanske man fick börja med ADB-
strategi, som P O78 var expert på, eller organisation, som jag gick vidare till. Men de som
kom från högskolan hade kanske en lite högre ambition. De ville inte börja med att pro-
grammera utan de skulle bli systemerare direkt. Och kanske saknade de lite den här erfa-
renheten, praktiska erfarenheten av att programmera. Så det var väl en viss skillnad.

Eva Lindencrona: Ja, Mats-Åke.

Mats-Åke Hugoson: Ja, jag har en minnesbild av en konferens i Göteborg under den
här perioden där ett antal metoder presenterades. Under diskussionen efter ställdes frå-
gan: ”Vilken är bäst?” Och då var det enkla svaret på den diskussionen: Den metod som
man själv har utvecklat. Den är bäst. Och då kan en följdfråga bli detta: För att en stan-
dardisering skulle ge effekt skulle det vara möjligt att ta en metod som är bra och införa
den i företaget? Då bedömde samtliga det så här, bara jobbet att införa en metod är en
jättestor investering bara det. Och sedan har man infört det, och om man inte själv har
varit med om att utveckla den, så blir resultatet i alla fall inte bra. Det är himla svårt för
folk att använda det med engagemang. Och då blir slutsatsen att standardisering mellan
olika företag kanske inte är så himla viktig. Det är viktigt att man har en metod. Man ska
inte tro att man kan arbeta utan metod i en stor organisation. Det är säkert mycket viktigt
och effektivt att arbeta metodiskt. Men det är inte tvunget att alla ska ha samma metod.

77 Fackutbildning i automatisk databehandling: Betänkande, avgivet av ADB-utbildningssakkunniga, SOU 1965:56
(Stockholm, 1965).
78 Per Olof Persson, se även fotnot 84.
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Det ligger inget större värde i detta. Men att man själv har en bra metod, det kanske är
det som är själva ”pointen” i hela metodarbetet.

Eva Lindencrona: Ja, Mats.

Mats Lundeberg: Jo, enligt min mening så, om man diskuterar nytta versa standardise-
ring, så är nyttan naturligtvis viktigare än standardisering.

Mats-Åke Hugoson: Precis. Det är ”pointen”, ja.

Mats Lundeberg: Sedan till din fråga om det här med utbildning. Det var ju ett enormt
sug efter utbildning i slutet på 60-talet. Jag var med och i den första utbildningen under
Janis och Börje Langefors ledning. Jag hade en kurs som gick på dagtid och så hade vi en
kurs som gick på kvällstid och de här salarna var fulla av folk, och inte nog med det, de
som gick de här första kurserna kunde man sedan finna på ganska ansvarsfulla befatt-
ningar runt omkring. Vi har några av de personer som gick de första kurserna här idag,
och väldigt många andra deltagare har hamnat på ledande befattningar i näringslivet
till exempel som datachefer och motsvarande. Så nog tror jag att det hade betydelse, men
inte betydelse i den meningen att de kom ut som fyrkantiga robotar, utan i den meningen
att de på något sätt hade fått någon slags grundsyn som betydde mer än det de hade från
tidigare. Den här diskussionen mellan praktiken och det akademiska som fördes då, och
som fortfarande förs, är: Vad ska man bibringa studenterna för kunskap? Om jag nu ral-
jerar lite grann, är det så att vissa praktiker tycker att de ska vara praktiskt användbara
med en gång de kommer annars är det fel på utbildningarna. Och om vi tar det åt andra
hållet, vissa akademiker tycker att det ska vara akademiskt fullfjädrat. Någonstans där-
emellan finns någonting som är rimligare och mer praktiskt. Och det diskussionen gällde
då, det var många som tyckte att vi skulle ha mer COBOL-undervisning till exempel,
apropå det här med programmering, och det som diskussionen gällde var inte vad de här
studenterna skulle göra när de kom ut direkt, utan vad man skulle göra kanske fem år
senare. Och det var explicit uppe i diskussioner som jag minns det. Och därmed så lades
ribban på ett annat ställe än att de skulle vara praktiskt användbara med en gång. Så för
att sammanfatta tror jag att den där utbildningsinsatsen hade en stor effekt på näringsli-
vet om jag tittar på var folk hamnade. Men kanske inte just av att de lärde sig systemut-
vecklingsmetoder ”in detaljum”, så att säga.

Eva Lindencrona: Nu tänkte jag hoppa till ett annat ämne lite grann. Men först ville du
säga nåt?

Ingvar Göransson: Ja, möjligen då, om jag försöker backa i minnet till 60-talets slut, att
de akademiker som kom in i företaget inte påverkade så mycket det praktiska systemarbe-
tet, som jag minns det, utan de hamnade så högt upp de kunde med lite strukturer och
tittade på framtiden och så vidare. Gärna väldigt långt fram. Kanske för långt fram
många gånger. Däremot när det gäller utbildning, tycker jag vi hade mycket god erfaren-
het av de här relativt enkla ettåriga, treåriga utbildningarna på 70-talets slut. De har vi fått
mycket bra folk ifrån.

Eva Lindencrona: Jo, det som jag ville att vi skulle komma in på var vilka utländska
influenser som påverkade systemutvecklingsmodellerna eller systemutvecklingen i Sveri-
ge. Jag tänker på personer som Kristen Nygaard79 och Peter Naur,80 kanske Dines

79 Kristen Nygaard, 1926–2002, norsk matematiker och datalog. Nygaard var professor vid Aarhus univer-
sitet 1975–1976 samt professor i informatik vid Universitetet i Oslo 1977–1996. Tillsammans med Ole-
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Bjørner81 och liknande personer. Finns det några kommentarer till det? Vi kanske kan
vidga det till att tala om det nordiska samarbetet överhuvudtaget under den här tiden?
Janis.

Janis Bubenko: Ja, det är lite svårt, det skulle ta alltför lång tid att utreda olika influen-
ser. Men jag vet att Kristen Nygaard, som är en av SIMULA:s82 utvecklare tillsammans
med Ole-Johan Dahl. Norsk professor. Bägge två var ju det förresten. SIMULA påver-
kade oss på sätt och vis eftersom vi undervisade om det. Och SIMULA räknas som ett av
de första objektorienterade språken, så på sätt och vis fick vi en gratis skjuts in i objekt-
orientering genom detta. Men jag vill nog inte påstå att SIMULA i sig påverkade svensk
metodik. Däremot var ju Kristen Nygaard mycket politiskt aktiv i Norge. Han var emot
EU och liknande saker. Han var mycket politiskt aktiv och utvecklade ett språk, DEL-
TA,83 som var en fortsättning av SIMULA, och DELTA är egentligen ett formellt språk
för att beskriva verksamheter, om man vill det. Man kan naturligtvis beskriva andra saker
också, men jag tror att han använde det framförallt, och då pläderade han ju för att det
var viktigt med den sociala aspekten, närvaron av användare och användarkravspecifika-
tioner och så vidare. Peter Naur, å andra sidan, var en programmerare och mera inriktad
på algoritmanalyser och sånt. Jag tror inte han påverkade särskilt mycket. Men Nygaard
gjorde det framförallt på sitt politiska sätt. Sedan fanns det naturligtvis en uppsjö av alla
möjliga andra, amerikaner, tyskar, fransmän och så vidare, som hade varsin datamodell
och varsin idé om utveckling som vi påverkades av, på ett eller annat sätt. Men det skulle
ta alltför lång tid att ge en rättvis bild av det.

Eva Lindencrona: Någon annan som vill kommentera det här med utländska influen-
ser?

Per Olof Persson:84 Jag var på IBM i ett antal år och bland annat så fick jag förmånen
att besöka något som hette IBM Systems Research Institute i New York och där studera-
de vi numerisk analys, matematisk statistik, lageroptimering, COBOL-programmering
och även systemutveckling. Ett minne som liksom etsade sig fast hos mig var att man
skulle koncentrera sig på ”objectives”, ”business objectives”. Det var -62 och det hade
jag i tankarna när Nils-Olof och jag satte igång med platsbokningsprojektet. Vi startade

Johan Dahl utvecklade han programspråket SIMULA under 1960-talet. För SIMULA, se vidare fotnot 82.
Nygaard var även politiskt engagerad och intresserade sig för datoriseringens konsekvenser på samhället
och tillsammans med Olav Terje Bergo samarbetade han vid 1970-talets början med Norsk Jern- og Metal-
larbeiderforbund i ett projekt som behandlade planering, styrning och databehandling i företag sett ur de
anställdas perspektiv och lade därmed grunden för den s.k. skandinaviska skolan inom systemutveckling.
Nygaard tog även fram det generella systembeskrivningsspråket DELTA, se vidare fotnot 83.
80 Peter Naur, f. 1928, astronom samt professor i datalogi vid Köpenhamns universitet sedan 1969. Han
var i slutet av 1950-talet en av de ledande gestalterna i utvecklingen av ALGOL 60. Mellan 1959 och 1969
var Naur anställd vid Regnecentralen i Köpenhamn.
81 Dines Bjørner, f. 1937, dansk elektroingenjör och datalog. Bjørner var professor i datalogi mellan 1976
och 2007 vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby.
82 SIMULA, programspråk för datorer baserat på ALGOL 60, utformat av de norska datalogerna Ole-
Johan Dahl och Kristen Nygaard under 1960-talet. Språket konstruerades ursprungligen för simulering och
systembeskrivning. Det räknas som det första objektorienterade språket. ”SIMULA Session”, i History of
Programming Languages, ed., Richard E. Wexelblat (New York, 1981), 439–493.
83 DELTA, generellt språk för att beskriva system utvecklat av Kristen Nygaard tillsammans med Erik
Holbæk-Hanssen och Petter Haandlykken under åren 1973–1975.
84 Per Olof Persson, f. 1932, civ.ing. maskin (M), KTH 1957, därefter på IBM 1959–1965 som programme-
rare och systemerare med inriktning på industrin samt försäljningsansvarig för kunder inom storindustrin i
Stockholm. Han var ansvarig för utvecklingen av SJ:s bokningssystem SNAP och chef för gruppen för
ADB-utveckling 1965–1970. Persson gick därefter över till Statskonsult AB. Sedan 1980 bedriver han egen
konsultverksamhet.
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det inte, men vi blev inkallade att rädda platsbokningsprojektet som var startat av en tek-
nisk avdelning. Svagströmsavdelningen tyckte att det var bra att ha datorer för platsbok-
ning. Något jag känner är att bland det bästa beslut som jag tog under den tiden var det
att begära att man talar om vem som skulle köra platsbokningssystemet när det var fär-
digt, att inrätta en bokningscentral och att utse chefen till den bokningscentralen. Den
som skulle förvalta det hela och se till att han var med i projektet från början. Dessutom
det här med användarpåverkan, det var nödvändigt att ha med driftavdelningen som kör-
de tågen och så vi fick in en person från driftavdelningen. Det var även nödvändigt att ha
med kommersiella avdelningen, nämligen de som svarade för kontakterna med resebyrå-
erna, så vi fick in användare på hög nivå i projektet. På hösten -65 kom de in i projektet.
Vi hade inga metoder, utan vi byggde metoderna själva och bland annat insåg vi tidigt att
vi måste ha en kravspecifikation. Så vi satte igång och gjorde en kravspecifikation 1966,
som jag fortfarande har kvar. Där hade vi väldigt stor glädje av beslutstabeller, vill jag
påstå, för att förankra kraven hos användarna. Vi dokumenterade ganska noga. Projektet
kom att gå på 160 manår. Vi fick göra allting. Datakommunikation, databas, allting fick vi
tillverka själva. Så det blev 160 manår, och då krävdes det naturligtvis en bra dokumenta-
tion för att hålla ihop det. Och det blev en bra dokumentation. Efter det här projektet så
kom jag till Statskonsult och där pågick ett antal projekt, bilregisterprojekt, apotekspro-
jekt och så vidare, med starka projektledare. Och jag försökte berätta om våra erfarenhe-
ter, men det var väldigt svårsålt. Det var ju tunga projektledare som själva hade uppfatt-
ningar om hur det hela skulle drivas. Eller så började de komma från högskolorna med
sina uppfattningar från respektive skola. Så det var väldigt svårt att få till stånd någon
standardisering. Sedan växte Statskonsult snabbt. Vi växte från 15 till 340 på över ett
decennium och att då komma med en modell som alla kunde använda var jädrigt svårt.
Framförallt därför att avdelningarna som sådana hade egna idéer om hur det här skulle gå
till. Så jag har full respekt för svårigheterna införa sådana här modeller.

Eva Lindencrona: Om vi hoppar tillbaka till det här med internationalisering, var det en
mängd konferenser som pågick. Det var NordDATA-konferenser85 och det var IFIP-
konferenser86 och VLDB.87 Någon nämnde NATO-konferenser som jag själv inte vet
riktigt vad det var.88 Vad spelade de för roll och vad hände under de här konferenserna?
Var det akademikerna eller praktikerna? Eller var det en mötesplats för de här två värl-
darna? Någon som har några erfarenheter från detta? Vi börjar med Janis.

Janis Bubenko: Ja, jag tror de första svenska konferenserna var de som anordnades av
Svenska Samfundet för Informationsbehandling, SSI.89 SSI var en förening för individer.
Det var individerna som var medlemmar och det första mötet tror jag ägde rum -59, i
Karlskrona, eller i Blekinge någonstans i alla fall, Ronneby kanske. Det var en nordisk

85 NordDATA, nordisk datakonferens som hölls första gången 1968 i Helsingfors. NordDATA var en
fortsättning på konferenserna NordSAM och Nordiska Datadagar vilka arrangerades fr.o.m. 1959. ”Nord-
DATA 68”, BIT 7 (1967), 845.
86 IFIP, se fotnot 71.
87 Eg. Very Large Data Bases (VLDB) Conferences, årlig konferens inom databashantering. Den första
konferensen hölls 1975.
88 Eg. The NATO Software Engineering Conferences. Ett par konferenser vid 1960-talets slut som finansi-
erades av NATO:s Science Committee. Den första hölls i Garmisch i Västtyskland, 7–11 oktober 1968,
och behandlade Software Engineering, den andra hölls i Rom i Italien, 27–31 oktober 1969, och behandla-
de Software Engineering Techniques. Vid den förstnämnda myntades begreppet ”software engineering”.
89 SSI, Svenska Samfundet för Informationsbehandling, akademiskt orienterad användarförening grundad
1959. En av initiativtagarna var Börje Langefors som också var föreningens ordförande 1959–1967. Före-
ningen representerade Sverige i IFIP och arbetade för ett ökat samarbete mellan de nordiska länderna, bl.a.
genom att arrangera de s.k. NordDATA-konferenserna. 1990 slogs SSI samman med Svenska Dataföre-
ningen och Riksdataförbundet under namnet Dataföreningen i Sverige.
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konferens, tror jag. Sedan nästa, 1960, den ägde rum i Köpenhamn och sedan cirkulerade
man dem på de nordiska länderna. Jag har kvar, fortfarande, en del ”proceedings” från
dem, och det är roligt, man skrev ett föredrag om ett FORTRAN-program för utvärde-
ring av någonting, och dokumentationen innehöll hela FORTRAN-programmet och
alltihop, och det var den tidens uppfattning om teoretiska framgångar. Men sedan fanns
det naturligtvis också en blandning av praktiker och andra. Jag minns Langefors var där
och höll sina mer teoretiska inlägg. Sedan Svenska Dataföreningen, det kan ni bättre än
jag, men Svenska Dataföreningen var från början en organisation för datachefer, så det
var datachefen eller företaget som var medlem i den, och därför var det inte samma indi-
viduella ”rush”. Men så småningom omvandlades NordSAM-konferenserna till Nord-
DATA och då blev Dataföreningen mycket mer aktiv. Jag tror till och med att man kun-
de bli registrerad som individuell medlem i Dataföreningen, så småningom i alla fall. Jag
tycker att de här konferenserna var väldigt bra för nordiskt samarbete, för unga system-
utvecklare eller programmerare att presentera resultat och få dem diskuterade. Och det
höll på ett tag, tills danskarna plötsligt blev med i EU och egentligen drog sig undan det
nordiska samarbetet, och på något sätt så upplöstes det. Jag har inte den processen helt
klar för mig, men EU hade en stark roll i varför det nordiska samarbetet inte fortsatte
såsom det hade börjat. Har ni andra någon synpunkt på just det?

Eva Lindencrona: Ja, Mats.

Mats Lundeberg: Jag kan väl fortsätta. Jag håller med dig om din beskrivning. Jag upp-
levde att NordDATA-konferenserna var väldigt värdefulla från båda de här kategorierna.
Det var en samlingsplats och det var unikt. Alla var där, vilket var särskilt positivt och vi
har inte något motsvarande idag. Det var en sorts pionjäranda. Och lite samma var det
med IFIP-konferenserna som du nämnde. Jag tror nästan jag kan rabbla upp plats och
årtal för de första konferenserna i serien. Nu var inte jag med i den första, men -65 var i
New York, -68 i München, tror jag, -71 var det i Ljubljana, där var du med, -74 var det i
Stockholm och -77 i Toronto. Till att börja med så var det här en väldig samlingsplats,
inte för praktiker och teoretiker, för det var bara akademiker som var på de konferenser-
na, men från hela världen inom ett område där man hade en känsla av att det var någon-
ting som var på gång. Sedan dess har, tyvärr tycker jag, den konferensen, som finns fort-
farande idag, urartat, så den har blivit alldeles för speciell och drar numera inte så mycket
folk, men inledningsvis under 60- och 70-talen så är det min mening att de här konferen-
serna betydde väldigt mycket.

Eva Lindencrona: Björn.

Björn Nilsson: Jag skulle egentligen vilja knyta de här två sista frågeställningarna till
varandra. Det har funnits några konferenser som jag tror har varit milstolpar och påver-
kat utvecklingen väldigt starkt. Den första tror jag är FILE 68,90 som har haft riktigt stor
”impact” på framtiden. VLDB-serien, oerhört intressant. Men jag skulle också vilja vända
på frågeställningen. Vem är det som har påverkat dessa konferensers innehåll mest? Det
knyter an till den föregående frågeställningen egentligen. Jag tror att under den här perio-
den så var det egentligen Codd. Den mängd föredrag som publicerades i konferens-
proceedings och drogs på konferenser världen över, som relaterade till normalisering, var
fullkomligt ofantligt. Det var en enorm mängd och alla garvar väl instämmande här, men
det är egentligen en artikel eller en tanke i botten. Och den typen av ”impact” på hela
konferensvärlden tror jag kanske är värd att studera. Jag har inte närmare gjort det, men
Codd är det som framförallt faller mig på något sätt i minnet. Tittar vi på det som påver-

90 FILE 68, konferens arrangerad 1968 av IFIP:s Administrative Data Processing Group (IAG).
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kade inom mitt område, alltså alla statistikbyråer världen över, mest, så är det ett papper,
och det är FILE 68 av Svein Nordbotten, som avhandlade arkivstatistiska system. I förr-
förrförrgår, höll jag på att säga, fattade man ett beslut inom EU, man sanktionerade det
lagförslag som sannolikt inom EU kommer att lägga grunden till en sådan här satsning.
Återigen, den enorma tidsfördröjningen.

Eva Lindencrona: Janis, du hade en kommentar till?

Janis Bubenko: Ja, en kommentar till det här med normalisering. Femte, sjätte, sjunde
och åttonde, och så vidare. Normalformen är ju orsakad av den otymplighet som rela-
tionsmodellen har. Hade du haft en objektorienterad modell är ju frågan helt ointressant.
Så det var bra att du påpekade det. FILE 68 minns jag fortfarande. Jag använde det i un-
dervisningen faktiskt. Roligt att du säger VLDB. Vi svenskar var faktiskt ganska aktiva ett
tag i VLDB. Men nu måste jag säga att databasforskningen är praktiskt taget ”non exis-
tent” i Sverige. Praktiskt taget.

Eva Lindencrona: Jag skulle vilja höra, från praktikersidan, om man får man kalla det
så: Gick ni på någon sådan här konferens, NordDATA-konferenser?

Nils-Olof Wallgren: Jag har varit på en NordDATA-konferens och en annan konferens
som hölls i Holland, så då var det nog inte NordDATA. Jag pratade på den där Nord-
DATA-konferensen, så den var väl väldigt viktig. Men jag hade inte så mycket kontakter
med vad som övrigt hände på konferensen. Den övriga konferensen som jag var på i
Holland var tydligen stora datorers användning för beräkning av binära problem. Och
det verkar vara helakademiskt. Man hade en fullständig dagordning hur den skulle gå.
Den och den ölen skulle drickas, och den och den gubben skulle spela på den och den
orgeln, så det var nog en akademisk maffia som höll på med den.

Eva Lindencrona: Läste ni tidskriften DATA?91 Var den viktig? Fanns det några andra
tidskrifter som spelade roll under den här tiden?

Nils-Olof Wallgren: Ja, IBM hade ju en förskräcklig massa egna tidskrifter på den tiden
när de hade gott om pengar. De gav ut en tidning som hette IBM Systems Journal92 som
kom ut väldigt ofta, men den behandlade kanske inte så ofta systemutvecklingsproblem.
Det var mera sätt att angripa databehandlingsproblem utan att direkt gå in på några sy-
stemutvecklingsmodeller.

Eva Lindencrona: Ja, även om det var väl där sedan Michael Senko publicerade sin bi-
närmodell första gången.93

Nils-Olof Wallgren: Jo, det var ju massor av grejer.

Eva Lindencrona: Eva.

91 Lindencrona syftar antingen på DATA: Facktidskrift för kontorsrationalisering och databehandling, tidskrift
utgiven av Föreningen för Rationell Databehandling (senare Svenska Dataföreningen) under åren 1961–
1965 eller DATA: Nordisk edb-tidskrift for databrugere og specialister som gavs ut åren 1971–1982 av Data A/S
92 IBM Systems Journal, teknikvetenskaplig tidskrift utgiven av IBM sedan 1962.
93 Michael E. Senko, kemist och datavetare. Senko anställdes vid IBM Research Division 1956 och har bl.a.
utvecklat File Organization Evaluation Model (FOREM) och Data Independent Accessing Model (DIAM).



44

Eva Fåhræus: Ja, när det gäller konferenser så vet jag att jag var på NordDATA två
gånger, en i Stockholm och en i Oslo, och pratade och upplevde att man var ganska väl-
kommen som praktiker, för det var mest akademiker i övrigt. När det gäller tidskrifter så
läste jag under många år en tidskrift som hette EDP Analyzer.94 Varje nummer omfattade
bara ett praktikfall som man läste om. Det tyckte jag var intressant.

Janis Bubenko: Det var en bra tidning.

Eva Lindencrona: Ingvar.

Ingvar Göransson: När det gäller NordDATA och liknande generella informationstill-
fällen, så var det väl framförallt metodfolket som fick gå på dem, framförallt av den an-
ledningen att de hade tid att gå.

Eva Lindencrona: Det var det fräckaste. Håller ni med? Var det så? Var det bara metod-
folk som gick? Ja, vad säger Ulf?

Ulf Bjälkefors: Nej, jag tror nog att det var blandat. Jag har själv bevistat både Nord-
SAM, föregångaren till NordDATA, såväl som NordDATA ett antal gånger. Första
gången var väl -62 i Helsingfors. Kan det varit det?

Janis Bubenko: Det kan det ha varit, ja.

Ulf Bjälkefors: Ja, just det. Det blev en väldigt hetsig debatt kring de skattedatorer som
skulle upphandlas i Sverige. Det blev ett extramöte som Åke Pernelid95 från Statskontoret
lyckades ta död på, så ingen hade en möjlighet att ställa en enda fråga. Sedan tidskrifter.
Ja, jag minns en tidskrift väldigt tidigt, det var den som Fröberg gav ut i Lund som hette
BIT,96 som jag tyckte var väldigt intressant för sin tid. Sedan vet jag inte. Jag har en annan
sån här IBM-guru som har skrivit en väldig massa bra böcker och det är James Martin97

och som också har rest runt i världen och haft en del väldigt trevliga föredragningar. Jag
har varit och lyssnat på honom i Helsingfors, och det var väldigt matnyttigt.

Mats-Åke Hugoson: Det var James Martin som höll upp det lilla chipet.

Eva Lindencrona: Ja, jag misstänkte det. Precis. Om man vänder på perspektivet och
tittar utifrån och in mot Sverige: Hur tycker ni att svensk forskning och utveckling stod
sig i den internationella konkurrensen? Hade vi ett gott renommé? Var vi ledande? Janis
först och sedan Mats-Åke.

94 EDP Analyzer, teknikvetenskaplig tidskrift utgiven av United Communications Group mellan 1963 och
1987.
95 Åke Pernelid, 1917–2002, gymnasieingenjör 1944, byrådirektör vid Flygvapnet 1951–1955, chefsingenjör
Sandvikens jernverk 1955–1958, byråchef Statskontoret 1958–1963, t.f. överdirektör Statskontoret 1963–
1970 samt vd Statskonsult AB från 1970.
96 Nordisk tidskrift för informationsbehandling: BIT, tidskrift som startades 1961 av en grupp nordiska dataveta-
re, bl.a. Carl-Erik Fröberg från Lunds universitet och Niels Ivar Bech från den danska Regnecentralen.
Tidskriften finansierades till en början med bidrag från Regnecentralen och från MMN. Idén var att veten-
skapliga artiklar skulle blandas med mer översiktliga. Efter några år tog dock det rent vetenskapliga materia-
let över allt mer, och man fick också in fler bidrag från icke-nordiska forskare, och 1967 gick den därför
över i BIT: Computer Science, Numerical Mathematics.
97 James Martin, konsult och författare. Martin har skrivit ett flertal böcker om informationsteknik, bl.a.
boken The Wired Society: A Challenge for Tomorrow från 1977.
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Janis Bubenko: Vi hade inte riktigt den amerikanska traditionen när det gäller publice-
ring och framträdande på konferenser. Vi tyckte på något sätt att vi var bra nog. Varför
ska jag skriva en massa papper om det och upprepa saker och ting mer än en gång? Nu
har det blivit bättre på senare tid, men på den tiden var vi faktiskt dåliga på att publicera,
60-talet skulle jag vilja säga. På 70-talet kom vi väl igång lite grann, men inte så att vi blev
riktigt kända. Nu är jag kanske lite för hård, men jag får väl vara det.

Mats-Åke Hugoson: Ja, jag har ungefär samma uppfattning. Jag blev vid ett tillfälle in-
bjuden av Edgar Sibley98 vid Michigan University att hålla en presentation i USA av den
skandinaviska skolan som det kallades för. Men sedan är det nog så att vi var nog inte
ledande, men ändå lite uppmärksammade. Vi var lite avvikande från den amerikanska
traditionen som var mycket mer teknikorienterad än den vi hade. Men vi var inte ledande
på något sätt.

Eva Lindencrona: Inte Langefors heller?

Mats-Åke Hugoson: Jo, han var nog det, men pratar vi om 60- och 70-talen, så hade
det inte slagit igenom internationellt. Det kom senare. Hans genomslag kom senare.

Eva Lindencrona: Ja, Mats.

Mats Lundeberg: Det var just Langefors jag tänkte prata om. För jag har några tidpunk-
ter för genomslag där. Men han var ju inte ”mainstream”, så det är riktigt. Men en sådan
tidpunkt är första IFIP-konferensen 1965 där han lanserade begreppet informationssy-
stem för första gången. Det nämndes här tidigare att han har myntat begreppet dator,
men det är också han som har myntat begreppet informationssystem. Så det var ett ge-
nomslag. Ett annat genomslag var att han, när det inom IFIP bildades en speciell kom-
mitté för de här frågorna, blev kommitténs första ordförande. Det var inte bara ett ge-
nomslag, utan det var ett erkännande. Så det fanns ett antal bitar. En annan sak när det
gäller Langefors som inte har kommit fram men som har samband med den nordiska
biten av den skandinaviska skolan var att ett antal sommarskolor, och nu sviker mig min-
net, men det var väl -69, -70, eller någonting sådant där, Janis?

Janis Bubenko: Du tänker på SCIP?99

Mats Lundeberg: Ja, sommarskolor och sånt.

Janis Bubenko: Sommarskolor, ja.

Mats Lundeberg: Så hade Langefors sommarskola som samlade deltagare från hela
Norden. Janis var där och föreläste. Jag var där och föreläste. Andra var där och föreläs-
te. Och just de sommarskolorna tror jag hade en väldigt samlande effekt många år fram-
åt, för på samma sätt som det fanns ett uppdämt behov av undervisning i Sverige, fanns
det på något sätt ett uppdämt behov av att samlas kring det här nya, och det var väldigt

98 Edgar Sibley, professor vid University of Michigan som bl.a. arbetade med system för databashantering.
Han samarbetade även med Daniel Teichroew kring systemutvecklingsfrågor.
99 SCIP, förkortning för Scandinavian Information Processing, ett samarbetsprojekt för alla nordiska länder
sponsrat av NordForsk. SCIP existerade åren kring 1970. Se även Paul Lindgreen, “SCIP: A Scandinavian
Project on Systems Analysis and Design”, i History of Nordic Computing: IFIP WG9.7 First Working Conference
on the History of Nordic Computing (HiNC1), June 16–18, 2003, Trondheim, Norway, eds. Janis Bubenko, Jr, John
Impagliazzo & Arne Sølvberg (New York, 2005), 327–337.
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många intressanta personer som deltog i de här skolorna som man träffade då, men som
man sedan har träffat efteråt.

Eva Lindencrona: Vem ordnade sommarskolorna och till vilka vände de sig?

Janis Bubenko: De bekostades av NordForsk. Nordiska Ministerrådet var på något sätt
inblandat i det också. Och det var en dam som hette Ann-Kristin Wentzel, om hon fort-
farande är aktiv vet jag inte. Men det ordnades väl av de olika länderna. Vi hade en i
Stockholmstrakten, Uppsalatrakten tror jag, i Gimo. Danskarna hade sitt och finnarna på
samma sätt. Så det är ungefär på samma sätt som man ordnar konferenser idag. Men, vad
man kan säga, Mats, att av de namnen vi kommer ihåg, jag tror att praktiskt taget alla har
väl blivit professorer av dem.

Mats Lundeberg: Det var därför jag sade intressanta personer, Janis.

Eva Lindencrona: Eva.

Eva Fåhræus: Om man ska prata om nordiskt samarbete, så skulle man kunna nämna
IBM också, för de ordnade kurser och seminarier för de nordiska länderna, på Elfvik till
exempel, på Lidingö. En annan återkommande svensk konferens var Svenska Dataföre-
ningens konferens som brukade vara i februari, tror jag, i en vecka. Jag vet inte om det
var en hel vecka, men det var några dagar. Stor samling som var väldigt intressant tyckte
jag.

Eva Lindencrona: Var det mest för praktiker eller var det blandat det också?

Eva Fåhræus: Det var nog bara praktiker skulle jag tro. Ja, som jag minns det i alla fall.

Eva Lindencrona: Ja, Björn.

Björn Nilsson: Svenska personers influens internationellt. Jag undrar om vi inte under-
skattar Langefors här, även under 70-talet. Till exempel det jobb som gjordes inom ISO
och IFIP, där måste jag nog ändå konstatera att grundbulten, den väldigt enkla differenti-
eringen mellan information och data, som nu för övrigt uppenbarligen inte görs på
DSV100 längre, har fått ett enormt genomslag internationellt. IFIP liksom ISO-arbetet
baserades bland annat på denna grundbult. Och den är naturligtvis i moderna termer det
som man brukar säga ”separation of concerns” i analys- och kontextskapande, det vill
säga att man kunde titta på informationssidan helt åtskilt från representationsaspekten.
Det här tog oss några år inom ISO att övertyga amerikaner och framförallt japaner. Det
var ju ganska intressant. Men det är ingen tvekan om att det är Langefors fotarbete här
som gav ganska stora effekter. Så jag tror att vi har kanske en större reell ”impact” av
denne man än vad man ibland tror. Att vi idag har glömt bort det är en annan femma.

Eva Lindencrona: Hade Langefors samma ”impact” på det praktiska arbetet ute på
företagen?

Ulf Bjälkefors: Nej, inte hos oss i alla fall. Det var väldigt teoretiskt hans material och
det var väldigt svårt att få ner det till en förståelig nivå. Hans böcker låg på en väldigt hög
akademisk nivå.

100 DSV, förkortning för Institutionen för data- och systemvetenskap vid KTH/SU.
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Nils-Olof Wallgren: Inte vad jag känner till.

Eva Lindencrona: Men ni kände till honom och visste att det fanns och att man tittade
på det.

Ulf Bjälkefors: Ja, jag har böckerna hemma i bokhyllan. Något ska man ha där.

Eva Lindencrona: Ja. Vi börjar närma oss slutet här. Det finns många personer som
inte är här som har betytt mycket i Sverige i olika avseenden. Man har startat företag.
Man har stått för saker. Bara för att nämna några namn, icke-systematiskt, ingen nämnd
och ingen glömd, som exempel på personer som har spelat roll för utvecklingen här
hemma: Christer Jäderlund, Ivar Jacobson,101 Sten Kallin,102 Bengt Gällmo103 och Lars
Irstad,104 Staffan Persson. Är det någon av deras arbeten som ni skulle vilja kommentera
och säga, ”det där betydde mycket för hur vi jobbade”. Någonting som ni associerar till
den här typen av personer, som också har spelat roll? Ja, Mats.

Mats Lundeberg: Jag skulle gärna vilja kommentera Staffan Persson, eftersom han är
min företrädare på Handels och för att förkorta lite så var det två grejer som var framträ-
dande i det han jobbade med. Dels skrev han en bok om beslutstabeller, som ju har
nämnts här att det användes. Det tror jag var väldigt betydelsefullt. Det andra var hans
förmåga att skriva ”one-liners” i APL och sådana här saker, men med vissa konsekvenser
som jag också har nämnt här. Han var för övrigt väldigt tidig i kopplingen mellan det
konkreta och det abstrakta. Han åkte omkring med en, jag tror den hette IBM 5100,105 en
av de första släpbara datorerna, när han höll sina föreläsningar. Han klarade av att löda
inuti den där samtidigt som han diskuterade företagets vinstkurva och sådana här saker.
Han spände över det hela. Det tror jag var väldigt betydelsefullt.

Eva Lindencrona: Är det någon ytterligare som vill ge någon kommentar? Mats-Åke.

Mats-Åke Hugoson: Jag kanske kan göra en reflektion kring konsultföretagens jobb i
allmänhet och speciellt Lars Irstad som grundade Programator, som sedan utvecklades
till ett stort framgångsrikt företag. Med en generalisering kan man nog säga att konsultfö-
retagen började spela roll under 60-talet egentligen, och påverkade nog utvecklingen en
hel del genom att man plockade upp kunskaperna från ett företag och formaliserade,
också metodutvecklingen, och förde det vidare till nästa företag. Så konsultföretagens roll

101 Ivar Jacobson, f. 1939, civ.ing. E, Chalmers 1962 tekn.dr KTH 1985. Jacobson var anställd vid Ericsson
där han bl.a. arbetade med utvecklingen av AXE. Han startade företaget Objectory AB 1987. Detta köptes
upp av Rational Software 1995. Jacobson har varit med om att ta fram Unified Modeling Language (UML)
och Rational Unified Process (RUP).
102 Sten Kallin, f. 1928, fil.mag. i matematik vid Uppsala universitet, läroverksadjunkt i matematik och fysik
1954–1962, MMN 1963, IBM i Stockholm 1963–1979 och 1983–1991 samt IBM i Bryssel 1979–1983. Vid
IBM undervisade Kallin bl.a. inom området teknisk/vetenskaplig databehandling, främst programmering
med FORTRAN.
103 Bengt Gällmo, f. 1937, civ.ing. F, KTH 1963. Gällmo började vid IBM Svenska AB 1960 som teknisk-
vetenskaplig och systemprogrammerare. Han blev senare chef för IBM Nordiska Laboratorier på Lidingö i
Stockholm. Därefter gick han över till Stansaab AB/Datasaab AB/Ericsson Information Systems AB, där
han var utvecklingschef samt innehade stabspositioner 1975–1986. Gällmo var på LM Ericssons koncern-
stab Teknik 1986–1997. Sedan 1994 driver han egen verksamhet, Indak HB.
104 Lars Irstad, f. 1934, konsult och entreprenör, civ.ing. M, KTH 1960, organisationskonsult på EF (Eko-
nomisk Företagsledning) 1961–1964, grundade Programator 1964 och var kvar i bolaget till 1993, därefter
egen verksamhet.
105 IBM 5100, dator som introducerades 1975 och som förebådade persondatorn. Den stödde program-
språken BASIC och APL. Ceruzzi (1998), 248.
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i utvecklingen har kanske en viss betydelse som man inte diskuterat tidigare. Inte minst
detta som Lars Irstad åstadkom i det som då kallades 50-företag, 50/50-företag,106 men
som nu kallas för outsourcing, det vill säga man tog ut IT-avdelningen ur företaget och så
bildade man ett gemensamt bolag med 50 procent av aktierna vardera, tillsatte ibland ny
ledning, men i stort sett samma medarbetare och uppnådde dubbelt så bra resultat som
när IT-avdelningen var intern i företaget ungefär. Och Programator växte under en peri-
od väldigt starkt genom detta. Det konceptet var mycket lyckat, både affärsmässigt, men
också utvecklingsmässigt, det gav bidrag till företagens effektivisering, till utveckling och
inte minst på metodsidan gav det nya tankar och idéer.

Eva Lindencrona: Jag tror att det alldeles riktigt det du säger. Vad var det för andra
konsultföretag? Bror Andersson107 fanns det något som hette och Statskonsult. Vad var
det fler för företag som var aktiva på den sidan? Ja, Björn.

Björn Nilsson: Ja, det företag som jag tror i Sverige har haft mest ”impact” på avance-
rad konceptuell modulering eller informationsmodulering är sannolikt Plandata. Där ut-
vecklades metoder, bland annat kring Hans Willars, som senare spreds in i försvarsmak-
ten och Ericsson. Så det är en liten kärna. Vi har också en annan liten kärna som jag har
lite svårare att placera tidsmässigt, och det är ju Eskils Swendes funderingar. Datamodel-
lering och IRM-konceptet. IRM Consult, som det hette, spred ”information som resurs”-
konceptet över Sverige, liksom datamodellering.

Eva Lindencrona: Men var inte det lite senare? Var inte det på 80-talet?

Mats-Åke Hugoson: Ja, det var senare.

Björn Nilsson: Det är kanske senare. Då tar jag tillbaka detta snabbt.

Eva Fåhræus: Gäller det även ”outsourcing”? Var inte det senare också?

Mats-Åke Hugoson: Nej, det började nog på 60-talet.

Eva Fåhræus: 60-talet redan?

Mats-Åke Hugoson: Jag tror första Programator-förvärvet var Hallsta, Bulten i Hallsta-
hammar, det var omkring -70. Men under 70-talet var det en stor omfattning på det. Men
det kallades som sagt inte ”outsourcing”.

Eva Lindencrona: Då har jag egentligen bara en avslutande fråga. Vad tycker ni har levt
kvar? Vad är det som starkast har tagit sig igenom -70, -80, -90, -00 och fram till idag?
Vad finns kvar? Vad är de starkaste influenserna som har påverkat utvecklingen och levt
kvar? Björn.

106 50/50-bolag, en tidig form av outsourcing av en dataavdelning där Programator ägde 50 procent och
kundföretaget 50 procent. Tanken var att den gamla dataavdelningen också skulle arbeta på en extern
marknad samt utsättas för konkurrens på sin gamla hemmamarknad. Normalt fanns en option för Progra-
mator att ta över verksamheten till 100 procent efter tre år. Den första affären gjordes med Uddeholm 1
januari 1979 genom bildandet av Värmlandsdata. Detta följdes senare av en mängd liknande affärer i Sveri-
ge och senare även i Finland. Bland företagen fanns Aga, Ericsson, Bacho, Boliden, Alfa Laval, SCA och i
Finland bland annat Enzo Gutzeit och Cultor (tidigare Finska Socker).
107 Bror Andersson (BRA), ADB-konsultfirma grundad 1967 av Bror Andersson, sedermera Bror Tingsnäs.
BRA köptes av Cap Gemini 1977 och blev ett helägt dotterbolag 1979 som blev stommen till Cap Gemini
Sweden.
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Björn Tell: Ja, jag skulle vilja säga att det som har negativt påverkat, det har nämnts flera
gånger här att Statskontoret kommer in på olika sätt. Jag kan nämna från mitt eget områ-
de att vi körde litteratursökningar på Atomenergi och tidigare hade man kört Monte Car-
lo-beräkningar på frukostraster, vid middagstid och så där. Men sedan när litteratursök-
ningar kom in på magnetband, då sökte vi på all ledig stund. Därför var det en ganska
utvecklad teknik och inte så dyrbar heller. Sedan så fick Statskontoret för sig att alla så-
dana här saker skulle ligga på deras stordatorer. Då fick Atomenergi upphöra med det där
och istället skulle alla sökningar gå på QZ-maskinen, och med den taxan som de hade,
vilket gjorde att det höjdes med detsamma därför att de körde med ett långsammare pro-
gram. Samma sak inträffade i Lund där jag försökte att utveckla system, till exempel låne-
system för studentlitteratur och i den där stilen, och när Statskontoret fick reda på det
skrev till och med generaldirektören Sven Moberg108 ett brev till mig och sade, ”det där
får du inte hålla på med, utan det ska vara förbehållet Statskontoret”. Så Statskontoret
har, så att säga, hämmat utvecklingen istället för att befrämja den, och det tycker jag ska
framhållas och betonas här att så är det. Men å andra sidan, vad är det som har blivit
kvar? Ja, det har blivit kvar mycket av det här området, som jag sade var det tredje, alltså
informationssökningar, det har blivit det stora området nu. Till exempel alla databaser
som finns i fulltext i Googles eller ELIN,109 som vi har i Lund, där man kan söka. Jag
tittade på en sådan sak som vi här runt bordet är berörda av, nämligen geriatrik. På geria-
triken finns det 46 stycken tidskrifter, fulltext, som man kan söka, alltså full text, av hela
tiden. Vi är nog ganska långt framme här i Sverige på det här området. Så det har dröjt
kvar en massa saker som initierades på 60-talet.

Eva Lindencrona: Någon mer som vill kommentera? Ja, Mats.

Mats Lundeberg: Ja, för mig, nu pratar jag helt personligt, så det som starkast finns
kvar, det är faktiskt Langefors grundsyn. Jag har två konkreta exempel för att belysa det.
Jag tog hit honom till mina studenter som gästföreläsare. Det är rätt så länge sedan nu,
jag tror det var 1991 eller någonting sådant. Och då fick han av studenterna frågan, vad
han tyckte var viktigast i det han hade jobbat med. Och då svarade han utan att tänka,
”den infologiska ekvationen”, som ju säger att information är en funktion av data och
referensramar och sådana här saker. Sedan exemplifierade han det med Internet och sade
att i Internet-sammanhang så står det massvis med grejer utan att man har en aning om
vem som har skrivit det, hur det har tillkommit och sådana här saker. Så där fanns det en
stark koppling till någonting som kom i efterhandstid så att säga. Den andra indikationen
är mer av, vad ska jag säga, erkännandeart. Det finns en amerikansk association som he-
ter Association for Information Systems, och de har instiftat något som de kallar för ”the
Leo Award”, och första gången priset delades ut 1999, var Langefors en av de fyra som
fick det priset, så det var ett internationellt erkännande för insatser långt efter den här
tiden.

Eva Lindencrona: Ja, Björn.

Björn Nilsson: Får man bara enkelt stryka under detta. Langefors gav oss ett försprång
på kanske 15 år. Hur vi lyckats förvalta det är egentligen en annan sak. Jag har bara en
kommentar. Ordet infologiskt, eller informatologiskt, som det ursprungligen hette, är

108 Sven Moberg, 1919–1994, generaldirektör för Statskontoret 1973–1983. Dessförinnan var socialdemo-
kraten Moberg undervisningsminister 1967–1973 och ledamot av riksdagen 1971–1973.
109 Eg. ELIN@Lund.
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egentligen en skapelse av Bo Sundgren,110 vilket är intressant. Bara så ni har upphovs-
mannen rätt.

Eva Lindencrona: Ja, Eva.

Eva Fåhræus: Egentligen är det ju lite sorgligt att höra att vi på praktikersidan visste så
lite om Börje Langefors storhet, och inte kunde tillgodogöra oss det och det. Det kanske
är båda sidors fel att vi inte har lyckats kommunicera bättre. Men vad jag skulle vilja föra
fram, som jag fortfarande tycker är väldigt viktigt, är det här som har kallats för skandi-
naviska skolan, det här hur man värderar upp användare som experter på sin verksamhet.

Mats-Åke Hugoson: Men det i sin tur har sin grund i Börje Langefors det också, så det
är kanske den praktiska tillämpningen av hans teorier.

Eva Fåhræus: Jamen, det är roligt att det möts, men det har kanske fötts från olika håll.
Men jag tycker fortfarande internationellt sett att Sverige och Skandinavien är mycket
längre fram än USA till exempel som har vaknat väldigt sent med de aspekterna.

Eva Lindencrona: Ja, Mats.

Mats Lundeberg: Får jag referera en lunchdiskussion mellan Mats-Åke och mig. Ni vet,
det finns en gammal historia om ett glas som är fyllt till 50 procent med vatten. Och pes-
simisten och optimisten ser olika på det här. Det ena säger att det är halvfullt och den
andra att det är halvtomt. Och Mats-Åke var väldigt besviken över att några av hans idéer
tagit 30 år. Han tyckte det var fruktansvärt att det skulle ta så lång tid. Och jag som är
optimist sade, ”det är ju fantastiskt att det har slagit igenom”. Därför att ett av problemen
som genomsyrar diskussionen idag är att det här med att föra över nya idéer är inte allde-
les enkelt, och då kanske man ska vara glad för de ställen där det förs igenom trots allt.

Eva Fåhræus: Och att ni var så tidiga att tänka de tankarna, det kan man också vända
på.

Eva Lindencrona: Janis, vad säger du? Vad tycker du har levt kvar?

Janis Bubenko: Ja, jag tycker också den här andan, den skandinaviska andan, uttrycker
sig praktiskt, som till exempel participativ modellering som kommer mer och mer och
sprids i norra Europa i alla fall. Det kommer mer. Men en annan sak som är intressant, vi
har pratat om att det är så jobbigt att få forskningsresultat ut i praktiken och så vidare.
Langefors hade en idé om att informationens värde sjunker med tiden. Det är precis där-
för vi inte får ut våra krångliga forskningsresultat, för de tar för lång tid att tillämpa. Och
därmed har värdet av dem sjunkit. Om det tar ett år för mig att göra en ”kravspec” som
är 100-procentigt bra. Vem vill ha den? Så det är en sorts tillämpning av informations-
värdets fall.

Eva Lindencrona: Är det någon som vill lägga till något ytterligare eller ska vi sätta
punkt här? Ni kan välja om ni vill lägga till något vid något av de ämnen som vi har tan-
gerat. En sista chans här. Det är inget ni tycker vi har missat här som vi borde ha tagit
upp? Det kommer sedan, det brukar vara så. Då avslutar jag och tackar så hemskt mycket

110 Bo Sundgren, f. 1946, gästprofessor i informatik vid Mittuniversitetet. Han disputerade i data- och sy-
stemvetenskap vid KTH/SU på avhandlingen An Infological Approach to Data Bases från 1973.
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för väldigt intressanta synpunkter och kommentarer. Och så lämnar jag ordet till Lars
som avslutning.

Lars Wiktorin: Ja, jag har tagit på mig att försöka sammanfatta och kanske koppla till
den avslutande slutklämmen här, nämligen: Vad lever kvar och vad kan man lära av går-
dagen idag? Jag har de senaste 10 åren ägnat rätt mycket åt vidareutbildning av data-
proffs. Alltså folk som har i stort sett 10 års erfarenhet och kanske har en grundutbild-
ning. Men de har i alla fall mycket erfarenhet och jobbat med datasystem. Och då frågar
man så här: Hur jobbar de idag? Vad är det för problem de ställs inför? Frågar man till
exempel om Langefors infologiska ekvation ser de ut som fågelholkar. Det är nätt och
jämnt att de vet skillnaden mellan information och data. Det är påfallande hur man idag
gör samma misstag och upptäcker samma saker som ni gjorde på 60- och 70-talen. Och
strider som man ser på systemutvecklingsmetodområdet idag är samma som på 70-talet.
Det är storskaliga modeller av typ vattenfall visavi lättflyktiga och lättvindiga metoder av
typ experimentell systemutveckling. Jag jobbade på 70-talet på IBM Nordiska Laborato-
rier111 med utveckling av programprodukter. Vi hade ett arbetssätt som innebar att varje
vecka så lämnade vi från oss resultatet till de som testade. Samtidigt så började vi funde-
ra: ”Vad har vi lärt oss av detta och hur ska vi förändra vårt arbetssätt fortsättningsvis?”
Och det är precis det som idag heter agila metoder. Och det som idag heter ”rational
unified process” eller ”unified process”, det var de här storskaliga modellerna av typ
SAK112 och SK80 och sådant där som man jobbade med på 70-talet. Så allting går igen
vill jag påstå. Det var någon som sade att vi kanske kan lära av de äldre möjligtvis. Frågan
är: Vad kan man lära av historien? Och egentligen är det väl så, att av historien kan man
lära att man inte kan lära sig något av historien. Det är lite den pessimistiska synen. Den
andra är väl egentligen att det finns ett antal principer, har jag upptäckt, som slår an hos
dagens systemutvecklare. Man säger: ”Åh, kan man inte se på det på det här sättet? Jaså,
det finns någonting som heter inkapsling, information hiding, modularisering, kompo-
nenttänkande? Kan man beskriva det på det sättet? Det här var nyheter.” Så det finns
inom systemtänkandet en mängd grundläggande principer som alla goda ingenjörer och
alla goda systembyggare har tillämpat mer eller mindre intuitivt. På 70-talet började man
prata om god programmeringssed och programmeringsidiom. Det där har eskalerat och
heter idag mönster, eller ”patterns” på engelska, och det är konstruktionshandboken för
dagens systemutvecklare, som det fanns embryon till och tänkande till redan på 70-talet.
Fast då var det mest programmering man sysslade med. Nu bygger man system av mer
eller mindre halvfärdiga delar. Så egentligen, om man ska titta på det positivt och se vad
kan man lära av historien, är det nog så att vi ska försöka förmedla erfarenheter från oss
som har varit med. Visserligen så är det av misstagen man lär, men om man kan vara med
tillsammans med de som har byggt system tidigare, så är det, tror jag, ett väldigt, väldigt
effektivt sätt att få fart på insikten om hur komplext det är att bygga system och då hjäl-
per ju ingen metod i världen egentligen. Utan då ska man se på metoderna mera som
hjälpmedel för att lösa problemen, men metoden i sig löser inte problemet, utan det är
det svåra och hårda arbetet och där är erfarenhet och, naturligtvis, viss förmåga. Det där
1 till 20 som Björn pratade om är ju alldeles riktigt, för när man ska hitta de som på 70-
talet hette designers och analytiker, de heter idag IT-arkitekter. Och där ska man plocka

111 IBM Nordiska Laboratorier, produktutvecklingslaboratorium i Stockholm etablerat 1960 med Cai Kin-
berg som förste chef. Laboratoriet utgjorde del av IBM:s omfattande forskningsorganisation. IBM Nordis-
ka laboratorier fick inledningsvis en inriktning mot processkontroll och arbetade bl.a. med styrning av
pappersmaskiner på Billerud, men inriktade sig under 1970-talet alltmer på programvaruutveckling.
112 SAK, förkortning för Strukturerad analys och konstruktion av informationssystem, se t.ex. boken SAK:
Strukturerad analys och konstruktion av informationssystem (Göteborg, 1986).
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russinen. Det är de som har förmågan att se detaljerna och sammanföra dem med helhe-
ten. Och det är ett fundamentalt svårt område som kräver en riktig förmåga. Tackar.


