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. En blick pa den internationella datamarknadens utseende vic! ingttngen till
1970-talet foranlcclcr ncdanstacndc personliga synpunktcr.
Positi onerna for de internatione!lt d?mine rande dator/everantdrerna syns
stabi la. De rider surfing-likt vidare pa branschens helhetsmassigt starka
expansionsvagor. Kapar dessa fciretag at sig en O"kande del av marknaden?
Trots brist pa tillfcirlitlig statistik kan \'i vaga gissningcn att s:l knappast iir faliet.
De medel storn och mindrc leverantors!ciretagcn vi sar sig initiativkraftiga nog att
fcilja mcd. i vissa fall till och mcd knappa in pa giganternas positioner. Detta har
bl.a. samb::llld med att varuutbudet haller pa att diffcrentieras: Vi borj :1r bli al!t
mer med vetna om art framtidcn fcir de myckct stora datorerna intc liingre iir lika
entydigt ljus som det syntes under 60-talcts forsta hiilft. Central iseringstenden se r inom dat orsystemcn (liksom inorn m:ing a andra system) luckras upp, i
samband mcd ?.tl vi borjar fa battrc kun ska p om hanteringsprinciper och
kcstnaclcr f()r systcmen. Sma datorer, s.k. minis. kan numern fram stall as
mycl:ct billigare iin for 5- 10 ar sed:1n, och komrr,er siikcrt att f;'t en myckct
vid arc sprid,ling ~in de tun ga kolosserna.
Oct ar Yart att notcra att de stora leverantorerna i1nnu iotc utcit har setts satsa
sars kilt intcn sivt p<'l mini-marknaden. Detta iir cgcntligcn fOrvcln:::ndc. Oct kan
viii kn<1ppast \ ·anl s;'! att d.:: ar alltfcir upptagna (lV sina storrc system? Ett fran
dcras sicia alll.for sent uppvaknandc pi mini -marknacien kan mcdfc)ra att de
nytillkomn a konku rren tcrna far gratisskjuts. Avcn om dctt3 ha:· m{tnga positiva
vc rkningar , nykomlingarna behover fotfaste for att inLc senare sn.1bbt ga under,
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iir en cfTcktiv konkurrcns naturligtvis i sig onskvard - aven mclbn stora och
sm{\ fcirdag.

.. J

Vi har noterat att vi dclvis borjar f:i grcpp om datorcrs prcstancla och
ckonomi. En m<ingfald osii!<crhctsmomcnt kvarstar ernellertid. Systemcns
fkxibi!itct ar llU!lKf<l ofta fOrha!!andcvis StOr, OCh utvardcringsprob!emcn ar
cl:irfor ofta avsevarda. Sati sfieringsprincipc r ri:icker knappast till, utan m<iste
!<omplctteras med subjektiva varderingar och vagningar. Anew tinn s spelrum for
nya leverantorcrs utbud av mer ellcr mindre oprovadc c.btormodcller. De
behovcr intc ri skcra att k:ttegoriskt sl~is ut vid forsta jiimforelsctcst.
ProJuktdifferentieringen ror intc bara c!atorsystcmen som hclhct utan aven
systcmdclar och grunde!ement. Produktion av datorer ar numcr3 en typisk t
halvfabrikatsbascraJ loretedsc. De komponenter som utgor innersta byggstenar
i systcmen produccras saHa n av c!atorlevcrantorcrna sjiilva, liksom mangcn
ovrig clcktronisk kapitalvaruinclustri har datortillvcrkningen for clet mcsta
kommit att inse att det knappast ar lonande at t utova for skn ings- och
utvecklingsarbete pa djupaste grundniva, inom t.ex. halvledarteknik.
Transistortillvcrkning oc h framstallning av intcgrcradc element kraver fcir att
god lonsamhet skal l nas produktion i myckct stor skala. De fle sta datorlcvcra·n ~
torer iir inte i behov av sa stora mangder grundclement. Dessa kops dartor i alit
storre utstrackni ng fnin specialiserade produccntcr av elektronisk basutrustning.
Detta ospecificerade "samarbete under ytan" gallcr fi5r manga - minclre som
storrc - datorleverantorer aven mer eller minclrc fardig perifcriutrustning.
Kiirn-, trum- och skivminncn; rad skrivare, b::mdslationer, kort- och rcr:lsutrustning, bildskarmar m.m. modifieras ofta endast mattligt av den s!utgiltiga
levcrantoren av det kompktta systemct. Dct egna arbetet kan stri:icka sig fran
framarbetandc av egcn styrutru stning fcir enheterna till cnbart iinc!randc av
fabrikantbcteckning utanpa platskapen . Det blir alit rncra uppenbart att fa
lcverantorer har mojlighet gora hclt cgna, mer3 fullstandiga satsningar. Som ett
undantagscxcmpel kan n~imnas att konstru!<tion och lanscring av det helt
IDM-egna 360-systemet har sagts innebiirJ en satsning motsvarande storleksordningen 25 000 Mkr.
Detta i.ir ungcfarligt ckvivalent mcd utvccklingskostnaderna rcJr atombombcn,
10 000 Mkr. i 1945 ars pcnningvi:irdc. Vern har rad rned dylikt? - Vi bor
stllunda ansc dct naturligt att ctt utbyte av halvproduktcr om an i vi.isentligt
minclrc skal:.l an ovan n~im nt har kommit till stand, i syfte att bl.a. begransa
c,forderliga invcsteringar for clatorprocluktion. Vi sk:-~11 intc begiira att leverantorerna niira nog sk:lll g<i i konkLtrs i sina forsok att !ansera nya modcllsericr.
Ett vit t niit av liccn s- och patentutvii;ding cxi stera r numcra inorn datormarknodcn . USA spelar h~ir en framtriiclandc roll. For niirvarande finncr vi bl9tt tv{t
stora kvcr:1ntorer utanfor USA sum i huvud sak arbctar utan amerikanska
samarbctsavtal cch under!everantorer: JCL i England och Fujitsu i Japan.
En modern v:iluta vid tlylikt samarbcte ar tekniska patent. ju tyngre ett
torctags forsknings- och ut\'ccklin gspa tcnt kan anses vara, desto sto rre har
mojEghetcn blivit att med dessas hjalp uppn<'t gynnsam ut v~ix ling av know-how
och licenser frJn andra foretag. Patent tas s~ilunda numcra ej si:illan ut
synbarligcn i kommanclc utvaxlingssyfte.
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Intcrnati oncll politik bar haft, och kommcr siikert yltcrli garc att ffl, bctydelsc
fcir datorfOrsaljni ng lander cmell:1n. Vi ser har en kl :1 r griinsdragning mclla n i:ist
och vast. T\' <~L f:1ktorer kan ligga bakom en dylik scparcring:
I) Fna partcn, hittills huvud sak ligcn vast, i:inskar intc till "motpartcn"
siilja utrustning som kundc anviindas i militiirt S)' ftc.
2) Andra par ten. hittills huvud sak ligc n ost, i:inskar intc biJraga till
''m otpartcns " ckonomiska vinst genom au placcr:1 datoroi·dcr diir.
Biigge dcssa f:1ktorer kan vantas luckras upp succcssiv t, iiven om det kan ta
tiel. Handclsutbytct liindcr emcllan, iiven fran olika politiska block, ger stora
ford elar fcir liinclcrnas utvcckling. Hittill s har emellcrticl i)stliinder fcircdragit att
ki:ipa datorutrustning fran ickc USA -bcroencic levcranti:irer. Salunda har ICL i
Engl<:1nd under 60·talc t enligt uppgift fJtt lc' ercra utru stnin g till ett v~irde av
niira en kvarls miljard kronor (med ICL J 905 F som stC)rst a in stall ation) till
b steuropa, mcdan USA-leverantorcr blott kunnat rcgistrera mycket mflt~lig
fi:ir s~iljning dar. Exportkontroll fr an USA har mcc!verkat och lett till att i
Osteuropa cndast i-ildre och upp till medelscora amerikanska datorer
in sta!lerat s. 1969 firms en IBM 7090 i Bclgrad, en CDC 3300 ar pa order till
Tjecko slovakien, mi:ijligen redan install erad, men fOrutom detta firmer vi -·
enligt tillganglig information - huvud sak!igcn formatet IBM 1400- 1600
represcnterade.
Svcrigcs ''ncutrala'' politiska hallning (det anses ju sa) har sakert varit en
bidragandc faktor vid placeringen av DataSAA B-order i Tjeckoslovakien, samt
vid fcir salj ning av Facits perifcriutrustning till bl.a. Sovjct,
Det indu striclla utbudet av datorcr har hittill s bl.a. varit berocnde av fciljande
faktorcr:
I) Statliga nationella sti:idatgarder.
2) Skillnader i produktions- och marknadsforingskapacitet, konkurrens.
3) Privatfin ansieU uppbackning.
4) Strukturforandringen inom datorkon sumtionen .
Bland dess a fbrtjanar statliga sti:idatgardcr specicllt att notcras. Intc bara
genom olika former av statlig ekonomisk uppbacknin g har dylika atgardcr haft
bctydelse. Direkt medverkan i utveck lingsprojckt, sty rning av utrustningsval ,
lllrtrenng av nya publika tjan ste r i socialpolitiska sammanhang,
fcirsvarspolitiska <i.tgardcr, patentpolitik m.m., allt dctta summcrar sig till
omfattande mi:ijlighcter for statligt agerande. De li:inder som i samarbcte med
privat nationcll ind ustri aktivt anvant sig av dylika <ltga:der, har i man ga fall
kunnat note ra vard r~fulla konkreta resultat. Vi bi:ir kunna utga friln att under 70 och 80-talen intcrn atio nellt samarbcte av dylik typ kommcr till stand. Fi:irhoppningsvis komm cr det salunda inte att dri:ija alltfcir lange innan rolitiska
motsattningar atminstone delvis overbryggas i samband harmed. Kan skc kan
clataindustriellt utbytc rent av bli en hjaJpanJe faktor, sna rar e an en frukt
darav.
Pa vilket si.itt kan nu Svcrigc agcra i dcssa sarnmanha ng , i syrtc att fa del av
expan sio nen? Vi kan vara i:iverens om det onsk varda i att S\'Crtskt c!atakunnandc
i:ikas. Mil ste vi producera egna datorcr (maskinvara) for att kunna bli med i ett
internationellt samarbete? Knappa st. Verksamhclen kring datorerna kommcr
2I9
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att tilklra sig a!ltmer okande intressc. Programvaror och utnyttjandernctoder
kan mycket val snabbt bli rninst lika god bytesvaluta sorn maskinvaror. Der111a
trend i1r klar, tempot kilnner vi cm ellcrtid intc.
Intresset for akti vcri ng av v~1rt kunnande kring maskincrna - liit oss
forslagsvis mynta begrcppet personvara,* en utviclgning av begreppet programvara - komplettcras emcllcrtid av det faktum alt vi redan lzar en inhcmsk
rnaskinvaruindus!ri som arbetar frarng{wgsr!kt, om an i endast m:lttlig skala.
DataSAA B, AB Datasystem, Facit, LM Ericsson m.fl. salufcir kvalitetsproduktcr som bor tas till vara och bringas i cxpansionsmiljo. Hur detta kan skc
skall vi atcrkomrna till.
Aktivering av intresset fcir vara egna produktcr kan fa manga viirdefulla
konsekvcnser. Flera basindu st rier skulle gynnas av en inhemsk clatorproduktion
i storre skala an ror narv:1rande. Vart lands image som kvalitctslancl skullc
backas upp genom vidare anvandning av dessa kvalificerade produkter inom
och framfcir alit utanfcir vara granser.
Vilka atgarder kan vicltas fOr att soka na en bit pa vag i derma riktning?
forskningsarbete och utbildning maste till att borja med stodjas i viiscntligt
storre utstrackning an fOr niirvarande. Inom vart universitetsviiscnde har
60-talet varit fattigt pa konkreta forskningsmojligheter inom informationsbehandling. Slott enstaka projekt har kunnat startas, huvudsakligen under de allra
senaste aren. Vara personella resurser ar har tillriickliga fcir en utvidgad
verksarnhet framfOr alit pa programvarusidan, men penningmcdel saknas. Begar
man att forska:re inom informationsbchandling skall arbeta hclt gratis? Eller
vara nyskapande och genial a pa lorclagar och sondagar, som ett komplement till
annan sysselsattning under vardagarna?
Aven utbildnL.'1gen, pa universitet sn iva, har behandlats styvmoderligt. Lokaloch matcrialre:mrser tilldelas i en omfattning som bjart kontrasterar mot
tong<'lngarna i uHalanden av den statliga undervisningens chefstjanstemiin.
Undervisningen har hanvisats til! clatorutru stning som ur f1cra synpunkter ar
olamplig. Och ~i otillrackliga p~nningmcdel att anviinda dcnna utrustning
tilldelas att t.ex. progr:1mmeringsundcrvisningen till dominerande delar tvingas
utfciras rnanuellt. I sanning en markl ig utveckling.
Skapandet av den begarda nya linjen inforrnationsbchandling, speciellt
datalogi, skrider aHtfor langsamt framat. Den datalogiska intresscinriktningen
kommer, om intc manga tecken sl<\r fel, att attrahera ett synncrligen stort anta!
stuclcrande. Lir1jen miis te upprustas i tid. Erforderliga hogre undervisningstjan stcr (profcss.urer, bitri:idandc professurer, universitetslektorat) rnaste inrattas
inom datalogi hksom i administrativ databchandling och num crisk analys. I
inforntationsbeb<L'Idling- administraliv databehandling fir111s for narvarande en
professur i bela landet (innehas av Borje Langefors) samt tva ordinarie
universitetslcktorat (Janis Bubenko, Olle Dopping), i datalogi annu ingctdera.
Med hansyn Lill den ymniga tilldelningen av professurer m.m. inom t.ex.
medicinsk fakultct ar namnda forhalbndc niirmast skrattretandc. (Hiirfcir kravs
dock en vidstrack.t humor.) Flera tuse n studerande per ar (enbart vid Sthlms
Universitct/TckDiska Hogskolan undcrvisas lasaret 1969/70 over 3 000 studenter) skall beredas undervisning av en professor och trd ordinaric kktorcr, samt
medarbetarc p£1 lagre nivi Och avanccrad forskning skall dessutom utovas och
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styras. Och vi talar om informationsbchandling, ett amnesomracle som bcfinner
sig i den starkastc expansion. Fa amnen kan idag m~ita sig darmed.
En forh allandcvis ny grcn av' iimnet informationsbehandling kan smaningom
vantas attra hcra okat intrcsse. Dct ar fraga om den semantiska bchancllingcn av
informati on, alltsa stuclier av den inr:ebord eller menin g vi som manniskor gcr at
data. H ar kommcr amnet pa ctt orr:eddbart !;att att samarbeta mcd beteendevetcn skapcrna. Sociala aspckter blir vardefulla. Dctta omrade ar annu i behov av
strukturcring och intensifierilt angrepp.
Vi kan alltsa notcra att for skning och unclervisning i informationsbchandling
nodviindigtvis m;{stc gcs ett allvarligare stod an for narva rande.
Den vuxenundervisning som avscs intensificras under 70-talet bor ha blicken
oppcn fOr clatabellandlingsutbildning. Detta galler givctvis fa ckskolor och
bildningsin stitut saval som andra utbildningsformer. Lockande arvoclcn blir har
nodvancliga fOr att garantcra en tillfredss tallande standard inom den lara rbir
som erfordras.
Lat oss avslula synpunkterna kring utbildningens intensifierande mcd att
betona del kanske viktigaste undcn·isningsomradet, grundskolan. Det iir av den
allra storsla bctydcl se att clever pi lc'ig niva gars fortrogna med databehandlingen s fundamentala principcr. Det iir fraga om att skapa fOrst<i.else fOr
omradet pa ett tidigt stadium. Det viii synas som om delta iir den riitta , eller
kanske enda, metoden att successivt iindra pa nuvarande bitvis reakt ioniira
instiillning till databehandling - ute i arbetslivet, i den offentliga debatten osv.
Utarbetande av undervi sningsmaterial fOr ADB-utbildningen i grundskolan
maste goras med storsta om sorg. Vi maste t.ex. undvika att ytterligare spada pa
uppfattningcn att databehandling ar ekvivalent mecl riikning mcd binara tal i
aritmetiska register samt att datorerna vasentligen utgor hot mot miinniskornas
integritet. Det iir markligt hur en dylik instiillning kunnat sprida sig pa siitt som
skett.
Vid und ervisning pa samtliga nfunnda nivaer bor vi fOrutsatta att moderna
metoder kommcr till anvandning. Ve rksamhet inom datorstodd undcrvisning ,
DU , har hittills niira nog full standigt lyst med sin franvaro inom vart land. Dctta
egendomliga och sallsamma forha!bnde maste snarast korrigeras. Ett snabbt
uppvaknanc!e inom utbildningsdepartementct och berorda skolmyndigheter iir
av nodcn . Inten siv experimentverksamhet in om detta omrade m aste till under
70-talets forsta ar, for att soka hiimta in nagot av den uppkomna eftersliipningen.
Ytterligare en synpunkt i samband med databehandlingsutbildning, sett pa
sikt, kan tillaggas. Under kommande decennier anses arbetskraftens omsko!ningsverksam het successivt fa tillmatas alit storre bctydelsc. En markant
rorligh et pa arbetskraftsmarknaden vii.ntas bli aktucll i det alltmer industrialiseracle samhallet. Vi bor da inte underl ata att notera alt genom sin utomordentligt
vida tilliimpbarhel i olika miljber kan databehandlingen bli utokat viktig.
Spccialister pa olika typer av ADB-ration alisering kan flyttas mellan olika
verksamhetsfalt, clar\'id mec! krav pa endast mattlig vidueutbildning. Utvccklingen inom den automatiska databehandlingen kommer visserligcn att ga fort,
vilket stallcr krav pa kontinucrlig kunskapsaktualisering for dessa spccia!ister,
men ti!!iimpning av fundamental ADB-teknik kan inte vantas bli fullt lika
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dynamisk. Vissa gmndhiggande principer ager tilliimpbarhet inom vida f.:ilt. Vi
scr salunda att satsning pa ett solitt databehandlingskunnandc icke osannolikt
kan kornma att begransa erforJcrliga insatscr fran samhiillcts sida for den
kontinuerliga omslolningen av arbetskrafter.- Dctta resonemang kan, och bor,
utan tvckan utvidg_::~s, sa att samhallet kan rckommcnderas satsningar pa andra
omddcn som agcr "universcll" ti!Eirnpbarhct, i syfte att minska problemen i
samband med om.lokalisering av arbctskraftcn. Dylika liknande omraden bor ·
finnas, eller smani!Jgom dyka upp, aven om de kanske i Oexibilitct knappast kan
vantas kunna matasig med automatisk databehandling.
Ovan berordes nagot den forskningsverksamhct som naturligen bor ges
mojlighct iiga rum inom vara universitet. En historisk aterblick pa de gangna 25
iircns datautvcckling i viirlden bekriiftar det kloka i en siiclan satsning.
En mangfald avgorandc steg i utvecklingen har emanerat fran experimentverksamhet i univ-ersitetsmiljo. Dylik verksamhet har oftast agt rum i nara
samarbetc med d:rlOranknuten industri. Detta iir en naturlig form av samarbete,
som rimligen blir 11iktig iiven i framtidcn. Innovationsverksamhet fran universi~
tetsrniljo - dit innovatorer ofta soker sig- kan exploateras i industrimiljo- diir
konkreticism och ekonomiskt mcdvetande styr arbetct.
Vi bar i Sverige nu narmast arbeta for att dylikt samarbete pa dataomradet,
mellan vii.ra universitet och var dataindustri, i okad utstriickning .k ommer till
stand. Redan exis:terandc samarbete sker i alltf0r liten skala. Hur kan den
utvidgade verksamheten startas? Initiativ iir onskvarda bade fran statligt och
industriellt hall. De statliga forskningsraden, samt privata kapitalsatsningar av
liknande typ, bor bringas till klar insikt om vikten av stod till forskning inom
informationsbch;mdling i vid mening. Det iir inte osannolikt att forskningmlclen
harvid totalt sett behover ges utokad budget, vcrksamhetcn synes fcir niirvarande diir bedrivas val mycket i knapphctens tecken. Radens penningmiissiga
ramar faststiills av regeringen, och det ~ir salunda dar initiativen i forsta hand far
tas. Hiircfter oor salunda r:iden bringas till utokat intresse fcir
informationsbehandling. Oct skulk vara viirdefullt om landets professorer inom
informationsbeh::u;dling (administrativ databehandling samt numerisk analys)
gemensamt aktivcradc konkret bearbc:tning i clenna riktning av saviil ministerium som dessa roo nu vid 70-talcts borjan.
Den privata industrin kan anrnodas att i okad utstriickning soka kontakt med
universitetsmiljf,n likaval som universitcten bn oka sin PR-verksamhet.
Utlaggning av gemensamt intressanta projekt kan intcnsifieras. Bada parter bar
nagot vasentligt au ge varandra.
Det kan synas rom om i detta sarnmanhang universitetsmiljons potential val
starkt betonats. Utan tvekan kan kraftfulla initiativ inom industrin spela en
betydclsefull roll for expansiv vcrksarnhct i form av utokad produktion och
spridande av kurmandc. Skiilcn for bctoningen av univcrsitetspotentialen i detta
sarnmanhang har emellerticl samman mcd dct faktum att vi h~ir syncs ha ickc
oviisentliga, annu outnyttjade resursmojligheter. Dcssa bor diirtor ges rnojlighct
till aktivisering.
Riksdagsman Svcn Gustafson har v:iren 1969 i en Dagens Nyhctcr-artikcl
bl.a. pekat pa eve..t"~tuclla mojlighetcr att f::l till st<'tnd ctt europciskt multinationellt
data-industrisarnarbcte. Han utg:ir darvid fran det onsk viircla i att skapa cflekti v
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konkurrcns inom omradct, och soka motvcrka den kraftiga internationella
IBM -dominans som for narvarande radcr. I detta sammanhang bor inte ctt
dylikt uttalandc frc'in hans sida, cllcr fran forfattarcn av dessa radcr, ses som
nagot k.landcr mot namnda foretag. Dct ar har endast fn1ga om att principiel/t
soka vcrka fcir att monopoliseringstcndcnscr motarbetas, s[llunda utgaendc fran
dct i sig fordelaktiga mcd adekvat konkurrens.
Det Yill synas som om ctt dylikt industrisamarbetc over nationsgranserna
besitter viisentliga fordclar, beaktat att en deccntraliscrad opcrativ konslruktion
bor viiljas.
En blick pa den nordiska datortillvcrkningsmarknadcn avslojar att den
uppfyllcr Ocra li.implighctskrav som initialvis darvid kan beaktas:
Den iir annu rclativt mattlig till omfattning.
Den kan sagas vara kvalitctsmedveten.
Samarbetstankar har tidigarc overvagts.
Marknaden bor f.n. vara principiellt mogcn for tankar pa dylik
aktivitet. (Hanvisning t.ex. till NORDEK-arbctct).
Dct fOrefal!er naturligt att notcra dct lampliga i att starta dylikt industricllt
nordiskt samarbcte pa programvarusidan. Denna ar annu inte li ka fast
forankrad i produktionsapparaten som maskinvarorna, och syncs vara tillrackligt Ocxibel for att samarbete skall kunna rcaliseras utan ooverstig!iga
praktiska problem.
Ett s~itt att fortlopande stabilisera programvarusamarbetct har samband med
aktivering av nordiskt samarbcte pa dataservicebyrdsidan. Utarbetande och
salufOrande av likartade men separata tillampningsprogram i de olika nordiska
land erna kan knappast anses som effektivt hushAIIande med vara resurscr. I
Svcrige existcrar redan ett dataservicefcirctag som pa ett intressant satt
sammanknyter Oera av vart lands inom dataomradet mest aktiva industrifciretag: Indu stridata AB (med moderfciretagen ASEA, SAAB, F ACIT och Skandinaviska Elverk). Detta fciretag, ensamt eller i samarbetc med nagot eller nagra
andra, kan med stod fran moderindustrin aktivera servicebyrasamarbctet. Ett
samd.d om detta mcllan bl.a. D ataSAAB, AS Regnccentralen och Norsk Data
Elektronik kan rekommenderas aga rum.
En anknuten sida av programvaruomd.det, av intresse i detta samrnar.hang , .
ror uniflering av syntaktisk sprrik- och datahantering. Vardeful!a fOrdelar skulle
uppn as om de nordiska datorlcverantorerna kundc enas kring en gcmensam syn
pa dessa fragor. Snarare an kompilatorfrarnstallnjng kan samarbctet fokusera s
kring gemensamma spnik- och datastandards och hithorande problem. Smaningom bor givetvis denna vcrksamhet utformas mcd siktc pa ett curopeiskt
samarbcte.
Vi har ovan noterat dct onskviirda i att saviil forsknings- som in.:lu stripoliti ken aktiveras.
Yttcrligare en rnojlighet till konkret verksamhct, dar brida dessa omradcn kan
samspela, rna bcaktas. Genom det mojliga bildandct av ett nordiskt institut.fdr
datalogiforskning skullc ett mera langsiktigt och hclgjutet samarbcte O\er
nationsgriinserna kunna rcal iseras. Finns hagon praktisk grund fcir bildandct
av ett dylikt institut? Den i Nordiska Radets regi 1969 utgi vna skriften "Utvidet
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nordisk okonomisk samarbejde" namner i sitt traktatforslag till nordiskt
ekonomiskt samarbete under rubriken FORSKNING (kapitel 16, sid. 100):
Artikel I
De fOrdragsslutancle staterna skall soka samordna sina atgarder p;i
forskningsomddet i syfte att mera efTektivt utnyttja sina resurser.
Artikel 2
Samordningsatgiirderna skall i synnerhet inriktas pa
a) gemensamma mal fOr forskningsinsatsen med beaktande av de
fordragsslutande staternas resurser och cleras mojlighcter till samarbcte med tredjc land och deras deltagande i internationellt
samarbete.
b) samordning av nationella forskningsprogram.
c) gemensamma projekt och gemensamma forskningsinstitutioner*.

-, .

En annan yttring i liknande andra utgors av clet pos1t1va svar som den
svenska rcgeringen i november 19 69 avgivit till en arbetsgrupp inom EECsorn
skisserat ett utvidgat europeiskt samarbete inom vetenskaplig och tcknisk
forskning.
Det ut vidgade samarbetet planeras galla:
- datatcknik och information sbehandling
- telckommunikation
- utveckling av nya transportmedel
- osceanografi
- miljoskydd
- meteorologi
- metallurgi
Det ar viirt att notera att hiir "datateknik och informationsbehandling"
niirnns som fcirsta omrade. - Detta samarbetes europeiska priigel bor ej
motverka ctt snart bildande av ett nordiskt institut om en Iiimplig utformning av
detta institut viiljs, med tanke pa framticla expansion i verksamhetcn. Tilliiggas
kan hiir att Sveriges under senare ar avvaktande hallning till ett fullt
mcdlemskap i EEC mojligen kan forsena ett svenskt deltagande i detta
europeiska forskningssamarbcte. Installningen i start till dataforskning ar
emellertid viirdefull.
Statsradet Wickman har i samband harmed papekat att "de resurscr som
redan finns i nationclla forskning sinstitutioner och industrifciretag mastc
utnyttjas effcktivt. Man maste undvika att skapa nya internationella institutioner med spccialiserad inriktning". Utgaende fran detta i sig vcttiga uttalancle kan
vi fraga oss om det i Sverigc redan finns nagon forskningsapparat till vilken har
...;
skulk kunna ank nytas.
I Stockholmsdistriktct finner vi f1era ansatser hartill. Inom informationsbchandling, Stockholms Universitet/Tekniska Hogskolan, h{lller en forskningsavdelning pa att byggas upp. Prof. U. Grenander, som snart tilltriider sin professur
i tillarnpad rnatcrnatik vid Tekniska Hogskolan, planerar ornfattande forsk ningsverksamhet med anknytning till datalogi.
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Ett institut for datalogi sk furskning" (startat av Bagge, Bjork, Thorelli) har
skapats for c:a ett ar sedan; Verksamheten pa dessa o!ika stallen skulle pa ett
naturligt satt kunna samordnas till en internordisk Stockholmsfilial for
forskning.
Det tankta no rd iska institute! skulle mera konkrct kunna ges utformningen
en forskningsavdclning i vart nordiskt land.
- en sammanhallande zdministrativ och ckonomisk enhet, placerad i
liimpli g hu vudstad.
Nagon him! mal styrni ng ro.-ande avdelningarnas arbetsinriktning fran den
administrativa cnhctens sida biir ej komma i fraga. Vi diskuterar forskning, en
verksamhet som naturligen ?.. priori bor ges stor rorelsefrihet vad galler
arbctsfalt. Viss grovt angiven inriktning bor dock kunna fa stslas utan att
forskarna bor behova binna sig fastlasta.
A v fundamental betydelse blir fOr den admini strativa enheten att skapa
kanaler fOr effekti vt spridande av information mellan avdelningarna, samt att
till se att icke vasentligt overlappande nationell forsknings vcrksamhet pagar. De
olika avdelningarna bor arbeta i niira samarbete med universitetsmiljon, varvid
mojlighct bor kunna ges au pariikna akademiska meriter for vardefuila
personinsatser.
Det bor forut sattas att redan vid bildandet av institutet pa ett el!cr annat satt
avcn privat industri engageras. De nordiska staterna kan skapa en gemensam
fond, till vilken aven industrin ma anmodas ge bidrag, ur vilken verksamheten
finansieras vad galler loner, lokaler, datorutrustning etc. lndustrin skulle genom
dylik medverkan, samt genom Uinkbara personella insatser, fa intresse av att
folja den lopande verksamheten, i syfte att, da saar rimligt, till egen produktion
anviinda idematerial som emanerar fran institutet. Hfuvid far fasta normer for
exploaterande skapas, sa au den industriella konkurrensen, om/dar sadan
kommer i fraga, ej skapar kompEccrade ansvars- och utnyttjandeforhallanden.
Bildandet av ovan fOreslaget nordiskt forskning sinstitut skulle underlattas om
Nordiska Radet kunde formas att avge positiv rekommendation hiirom.
Det vill dessutom synas onskvart att principiellt intrcsse fOr datautvecklingcn
vacks i de nationella parlamcnten. En allman malsattning for verksamhet pa
langre sikt erfordras harfor.
I nom I ndustridepartementet hiller i februari 1970 en utredningsgrupp pa att
tillsattas , som skall bearbcta dessa fragor. Resultat fran dcnna utredning kan
avvaktas med stort intresse.
Vi har ovan berort ett antal omraden inoni vilka okad aktivitet kring
informationsbehandlingsomradet iir onskvard. En sammanfattning av synpunktcrna, med sikte pa erforderliga konkreta och snara insatser, skulle kunna
ha utseendet:
1) De nordiska landernas parlament anmodas att i samrad med
varandra arbcta fram en langsiktig datapolitisk linje.
2) Ett nordisk t forskningsinstitut bildas.
3) Dataindu stricllt nordiskt samarbetc startas, initialvis med koncentration ra programvarusidan.
4) En nordisk dataservicebyra utformas.
Flera andra aktiviteter med liknande syfte kan naturligtvis tankas.
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