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Svensk pionjir fiir

•

Med sugproppsmodem
i ovre N orrland skickades de forsta
personliga databreven i Sverige
pa 1970-talet. Tomas Ohlin var med
och gjorde Sverige till ett pionjarland
'inom datorstott samarbete.
Tomas Ohlin ser en rak linje mellan dessa forsok med
datakommunikation pa 1970-talet och sittdeltagande i
' demokratiutveckningeni dag:
- Tan ken om att sprida internet till alla som ett demokratisktverktyg knyteran till de tankarsom vi hade
fons ar sedan.
Detvar tankar som fore hadar det som i dag kallas for
datorstott samarbete, och det ar nagot mer an att bara
skicka e-post. Datorstott samarbete forutsatter att det
finns gemensamma verktyg och resurser och mojlighettill overblick over gruppens arbete.
I dag finns det manga sadana system, fran Groove
till Projektplatsen, och de anvands av foretag och organisationer. Men samma teknik kan ocksa anvandas for
att under latta deltagandet i folkstyret.
Tomas Ohlin, som arson till folkpartiledaren och
nobelpristagaren Berti! Ohlin och bror till framlidna
-1 forra finansministern Anne Wibble, har tankt sa dana
tankar lange.
Redan 1971 skrev han artikeln "Demokrati i dataaldern" som trycktes i Svenska Dagbladet.

Trod de pa centraliserade system
De centraliserade system som han forutspadde da
har, forstas, inte mycketgemensamtmed dagens persondatorer och internet. Framtiden var annorlunda
forr:
- Nar jag var barn fanns det serier som Buck Rogers
som beskrev framtiden . Alla kunde flyga, berattar
Tomas Ohlin.
Forandringarna har blivit mer beskedliga an vad
Buck Rogers tecknare trod de, men samtidigt har datatekniken, tack vare persondatorerna och internet,
fatt ett genomslag som knappast nagon raknade
med for trettio ar sedan . Vart och vartannat hushall
har en dator, och alla maste lara sig handskas med
tekniken
Tomas Ohlin harvaritmed underpersondatorernas
intag, och under tre decennier har han stallt fragan: Ar
det vi som skasta i fokus, eller ar detnaten?
Harman val stallt fragan ar svaret forstas givet- men
det maste nyanseras.
- Tekniker arbetar ofta i cykler. Forst jobbar de inifran systemen, sedan gar de uti periferin och satter in
tekniken i ett socialt sammanhang.
Tomas Ohlin satte in datateknik i ett socialt sammanhang redan 1976. Da hade han med mycket mod a
och stort besvar lyckats fa anslag for forsoksverksamhet med telekomtjanster. Projektet kallades for Terese.

manga att kommunicera med, och forsoksverksamheten var tidsbegransad. Detvar en sak attprova tekniken nar man fick lana utrustningen, en annan att sjalv
kopa den. Sadantvardyrtpa 1970-talet.
Tekniken varprimitiv.
Modemen var akustiska. Man satte fast modemen
direkt vid telefonlurarna med sugproppar. Overforingshastigheten var en kilobit per sekund. Dagens
modem ar ungefar so ganger snabbare, for att inte tala
om ads! och bredband.- Det fanns inga persondatorer
1976, bara sa kallade hemterminaler.
Bakom satsningen lag engrupp pionjarer.
Tomas Ohlin arbetade pa Styrelsen for teknisk utveckling, numera Vinnova, och var med i en expertgrupp for regional utveckling. Han samarbetade med
Berti! Thorngren, idag professor i telematik och marknadsforing pa Handelshogskolan i Stockholm.
Systemet utvarderades av LeifLindmark, som nu ar
professor pa Handelshogskolan. Da var han forskare
pa Umea universitet
Tomas Ohlin blev professor i Linkoping, nyligen
pensionerad. Nu ar han ordforande i Seniornet
Sweden.
Norrlandsprojektet borjade 1976 med en studieresa
till USA och Kanada, dar de forsta ansatserna till datorstott samarbete hade visats upp.

Douglas Engelbart first
- Pionjaren var Douglas Engelhart, berattar Tomas
Ohlin.
Douglas Engel bart - musens uppfinnare - visa de redan 1968 upp ettkonferenssystem for datorer. Han var
alltfor Iangt fore sin tid och manovrerades undan.
Forst pa 1990-talet fick han erkannande for sina pionjarinsatser.
Men vissa av hans ideer vidareutvecklades pa 1970talet av forskare som Martin Elton iN ew York och Jacques Vallee och Bob Johansen pa Institute for the Future i Kalifornien, och de forskarna hade Tomas Ohlin
givande kontakter med.
Andra som tidigt utvecklade tankarna om samarbetssystem var paret Murray Turoff och Starr Roxanne Hiltz vid unive:sitetet i New Jersey. Turoffar dataexpert och Hiltz ar sociolog, och Hiltz anvande sociologiska metoder for att utvardera tekniker for
gruppkommunikation. Hiltz blev en pionjar pa datoranvandning i skolan.
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datorer i demokratins tjinst
Tomas Ohlin och hans kolleger hoppade over
det enklaste, vanlig e-post, och gick direkt pa
tjanstema.
De lat sjukhus, vardcentraler och sjukhuslabb
utbyta information genom datasystem. De testade distansundervisningi engelska. Delat dova
prova nagot som kallades for skrivtelefoner.
Och de Hit smiiforetagare testa tekniken.
Systemen utvecklades och provades i praktisk
verksamhetunder iiren 1976-78.
- Detar fOrbluffande hur mycket av det som vi
boll pa med pa 1970-talet som har blivitverklighetnu.
Dyrteknik
Manga anvandare var noj da, enligt en utvardering som
Umea universitet gjorde. De uppskattade att slippa
posta brev och att kunna sanda meddelanden trots att
mottagaren inte var tillganglig.
Begransningama var uppenbara. Det fanns inte sa
ComputerSweden fredagen den 15 februari 2002

Full av uppslag
Tomas Ohlin kom tillbaka fran USA-resan full av
uppslag. Han tog pa sig uppgiften att skaffa anslag till
forsoksverksamhet. Tva miljoner fick han ihop. For
det inkoptes programmer "Planet" fran Institute for
the Future. De installerades och anvandes pa Stockholms universitets data central QZ.
For fo rsoksverksamheten i ovre Norrland skaffade
Tereseprojektet femtio barbara skrivande terminaler
fran Texas Instruments med akustiska modem. Hans
Wallberg, som sedan blev en av ledama for universitetsnatverket Sunet, skrev kompletterande meddelandesystemet, som hette Termex.
U tvarderarna kom fram till att det kravdes att systemet integrerades med andra data program och att det
gick att anvanda oberoende av tid och rum - slutsatser
som star sig. Det fanns planer pa att vidareutveckla
projektet, men det blev inget mer.
- Det var ett shot in the dark, kommenterar Tomas
Ohlin.
- Sjukvarden var inte sa intresserad, minns han. Det
hade att gora med forhallandet lakare - patient. Battre
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datorer i demokratins tjinst
information at patienten ansags da inte viktigt.
- Sprakutbildningen gick battre.
Men alit upphorde nar forsoksverksamheten var
over.
-Man far en fotnoti historien.
Projektet blev historisktmed en gang.
Den japanske forskaren Yoneji Masuda fangslades av Tereseprojektet. Masuda slog 1981 an tonen
for de senaste tva decenniernas IT -diskussion med
sin bok The Information Society as Post-Industrial
Society, och agnade flera sidor i boken atTereseprojektet.

Konferens via modem
Strax efter Tereseprojektet utvecklade Jakob Palme,
numera professor vid Stockholms universitet, Komsystemet. Det var ett konferenssystem som kordes
over modem och som beskrivs som "en upplevelse"
av dem som fick prova det.
Men tiden varinte mogen.
- Detfanns inga kommersiella intressen som drev pa,
inte hellernagra statliga.
- Det hade aldrig funnits nagot direkt lonsamhetstankande. Vi ville framja det offentliga samtalet. Men
tyvarr verkar det ofta behovas bisarra publika tillampningar for att den nya tekniken ska na ut.
Tomas Ohlin berattarom en konferens med den internationella varldskongressen IFIP 1983:

- Jag ansvarade for temat "Computers in Everyday
Life". Det kom inga papper, sa jag fick be om bidrag.
Det blev bara tva foredrag.

Frankrike forst
Detforsta land som forstod mojligheterna var Frankrike med sina Minitelterminaler som lanserades i
slutet av 1980-talet och som snabbt fick flera miljoner anvan dare.
Tomas Ohlin studcrade Minitel pa plats och var
med om att starta ett liknande projekt i Sverige. Men
Teleguide blev aldrignagon succe.
- Televerket, IBM och Esselte drev projektet, men
de hade ingen storre forsclelse fOriden att anvanda Teleguide for kommunikation mellan manniskor. De
ville ha lonsamma tillampningar som horoskop och
lattare underhallning. Teleguideterminalerna hade lasare fOr smartkort, men korten kom aldrig ut pa marknaden och lasaren anvandes aldrig.
I stallet forTeleguide fick vi internet. I dag rackertalas
det om bredband at alla.
- Hellre smalband at all a an bredband till nagra,
kommenterarTomas Ohlin.
- Snabbhet lir inte det viktiga. Detar var skyldighet att ge plats for eftertanke och omdome.
Jag blir ibland bedrovad nar jag tanker pa alit
skrap som finns pa internet. Jag ansernaturligtvis inte att man bor utestanga nagon, men hur
ComputerSweden f redagen den 15 f ebruari 2002

n ar man dem som sprider avskyvarda asikterpa
internet?
Ett redskap i demokratins tjanst
Han hailer fast vid tanken pa datakommunikation
som ett redskap i demokratins tjanst. Han arbetar med
projektet Cybervote i Kista, ett forsok med rostning
med mobil teknik.
- I min fo rsta artikel fran 1971 diskuterade jag vilka
fragor som ar lampade for terminalbaserat deltagande.
Man kan ju inte rosta om alit. Jag kom till slutsatsen att
metoden lampar sig fOr fragor som ar lokala och overblickbara. Men detfinns tusentals fragor kvar.

INDERSLOTSSON
anders. lotsson@idg.se

TOMAS OHLIN
• Professor emeritus i datavetenskap vid Linkopings
universitet. Tog pi'l1 970-talet initiativ till forsoksverksamhet i ovre Norrland med datorbaserat samarbete f or
sjukvi'lrd och smi'lforetag. Forskar i tillganglighet for
databaser och kunskapstjanster. Kallar sig ibland f or
t eledemokrat.
• Medforfattare till " IT i demokratins tjanst", en del av den
stora demokratiutredningen.
• Ordforande for Seniornet. Spelar balalaika i balalajkaorkestern Kazbek.

Datapionjar. Redan pa 70-talet var Tomas Ohlin med och startade svensk forsoksverksamhet inom datakommunikation.
Man sysslade med modemkonferenser, meddelande-

system och

distans~tbildning.
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