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Samordna dataforskningen i Sverige

•• •••

• •••

•••

•

Om vi viii skapa en datautveckling i Sverige, som inte helt ar
beroende av produkter fran
de alltmer multinationella
stordataforetagen , maste vi
forst enas har hemma , havdar
TOMAS OHLIN i den har
artikeln.

0 Ut vecklingstempot for databranschen - i den ma n man kan an va nda beteclc.ningen bransch for sa diversifierad verksamhet som databehandling
- ar for narvarande utomordentligt
hogt. Var ligger orsaken till detta?
- U tvecklin gsnivdn
Datatekniken ut vecklades, eller kunde
ut vecklas, nar la mplig tekn ik fra n
ma nga andra omraden i sto ra styeken redan fanns till hands. Visserli~n (jriver -behovet av .(jattl.behandiing pa bl a den allmanna elek:tronislca
.utv.ecklinge.n, men iillganglig elektroteknik, materialteknik , mekanik m m
har utgjort viktiga grundstenar for
datorut vecklingen _
- Marknadssrrukruren
Produ centbilden for dataprodukter ar
i stark oba lan s. IBM , som ha r mer a n
halva varldsmarknaden , har nid att
lagga ned m yc ket stora bel opp pa sin
forskn ing och utveckling (FoU ). De
m a nga mindre foretagen maste - for
att k:unna ha nga med - satsa intensivt pa utveckling inom de omraden
da r deras speci alkompetens ligger.
-

Tilliim pbarheren

Datatekniken kan komma till am·a ndning i nas tan all ma nskli g verksamheL Det innebar i sig en potentiell
skjuts fram at, fo retag och orga nisationer vagar sat~ pa (jatabehandling
i st.Or.re utstrackning an -Gill man bara
-sAg mera begransade t-illampningsomra den_

Resurssituationen
Det ar sva rt att m a ta fo rsknin g och
ut vecklin g. Ver ksarn he ten har en in novati v och oft a ir ra tio nell kara kt ar,
och produkterna befinner sig vasentligt fore m arknadsnivan. Man ka n d arfor lcnappast kva n t ifiera FoU pa annat satt an geno m de resursma ngde r
som inmatas, resulta ten la ter sig definition svis inte greppas i t ex penningtermer. Eftersom verkningsgraden eller effektiviteten for akti viteterna da inte inverkar pa mattet , blir
osakerheten stor i uppsk:attningarnas
relevans. Nedanstaende belopp approximerar de resurser som f n investeras i datateknislc FoU i Sverige .
FoU-insatser i Sverige pd
daraomrddet

F oU-

belo pp 1973

Anslag fran styrelsen fi:ir
{STU)
till hOgskola -och -industri ca

13 Mkr

Ej STU-finansierad FoU
vjd hogskolan
ca

4 Mk:r

.t~lmtsk utveddi~

U t vecklingsarbete inom
forsvaret

ca 35 Mkr

FoU-in vesteringar inom
dato r industrin

ca 150 Mkr

FoU-in vesteringar inom
datatja nstesektorn

ca 50 Mkr

Utvecklingsverksamhet
inom anva ndarforetag

ca 175 Mkr

Summa

ca 430 Mkr

En uppfattn ing om detta belopps
mots varighet i internationellt !jus kan
ges:
FoU-budger 1972

Mkr

oms
IBM

ca 3 000

7

Honeywell lnf
System

ca

650

11

Burroughs

Ol

2.50

5

Tomas Ohlin, fil lie i informationsbehandling . Har arbetat i industrin ,
med undervisning och forskning och i
statliga utredningar, f n datasamordningskommittEm .
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D et a r alltsa inga smas u m mor de
in te rn atio nella datafo retage n !agger
ner pa sin fo rsknin g.
For de internationellt sett sma
svenska datafo retage n a r resursbehoven fo r FoU verkligt besva ra nde. Fo r
ko nstruktion a v fle ra typer a v dataprodu k ter Fin ns eko norniska trosklar
som man m aste over, tunga basin vester inga r som maste goras fo r att na
fram till saljbara produkter . O ch
det kravs m ycket protein for att mu skulaturen ska orlca over dessa trosklar .
Det inneba r att svenska da ta foretag under vasentliga ut vecklingspe rioder maste avsatta relati vt sett stora
dela r av omsa ttningen till ut veckl ingsa r bete . Andela r av storleksordn inge n
20 % kan vara aktuella. M en var tar
da den eventuella vinsten vagen ? Och
hur li:i.nge ma ste man bara den tunga
.OOr.dan ?

Forskningskaraktar
De begrii.nsa(je resursema i Sverige
innebar krav pa specialisering inom
vissa del ar av produktsortimen te L
Man orkar inte tii.cka hela spektrum .
Det d iskuteras just f n hur den specialiseringen ska ga till.
Den svenska dataindu strin har hittills ganska h1ngsamt anpassat sig till
den hardnande internationella lconkurrensen . Man kan nog anta att den
anpassningen kommer att Oka fram over. Det lean bli fraga om att kopa
eller ticenstillverka halvfabrikat 1
storre utstrackning , snarare an att
sja lv ut veckla produkterna.
Som en foljd a v det kon centrerar
sig intresset kring fo rm a gan att utveckla datatekniska tillampningar.
Bl a darfor ar metod- och systemutveckl ing sii. rskilt intressant for oss.
Begreppet tillampningar ges sjalvfallet olilca innebOrd av olika personer. Man kan heller inte definiera
nagot sa skarpt att inte ulika -rolkningar blir mo jliga. Datatekniska tillla mpningar innebar dock ur de fiesta synvinklar an vandarorie.nterade
system dar vasentliga datatekniska
bestimdsdelar inga r, vilka befinner
sig i harmoni med de resp omraden dar de sk.a anvandas. Det innebar att endast mattliga insatser behOver goras av anvandaren for att systemen sk.a kunna bOrja praktiskt .anvandas efter leverans.

Som motsats brukar man pii. dataomradet tala om generellt anvandbara produkter . I det fallet kra vs ofta
gan ska omfattande anpassningsarbete
hos an vandaren for att fa systemen i
drift.

Utvecklingskunnande
Det kravs olika typer av kunnande
for utveckling av tillampningsorienterade och generellt anvandbara datasystem. For att kunna komma med
nya ideer och innovationer for en tilllampning maste man oftast vara val
insatt i just den aktuella tillampningsmiljon . Det kraver kannedom inte
bara om aktuella datatekniska aspekter, utan kanske i annu hogre grad
om andra pa systemet paverkande
faktorer, fysiska, ekonomiska, psykologiska osv.
I mii.nga stycken kan man inte utbilda sig direkt till sii.dant. Forst erfarenhet och praktik kan ge den grunden . Det hindrar forstas inte att till
synes frammande uppslag ibland kan
vara av stort varde , tex ideer om overforing av en metod eller teknik fran
ett omrii.de till ett helt annat. Ej salian ger paralleller mellan biologiska
och tekniska system intressanta infallsvinklar till teknisk nydaning .

I Sverige bor vi satsa p{! datatekniska tillampningar. Bankterminalsystem ar en
slldan.

eller elektricitet hur man vill ha sin
service. Och dartill erbjuda mojlighet
att verkligen vara med vid realiseringen . Hur ska vi nii. Iangre an till diskussionsklubbar?

Aktuella atgarder
Vilka deltar?
Obalansen pa datamarknaden beror i
hog grad relationen mellan konsumenter och producenter. Kon sumenterna - dataanvandarna - har fn
nastan ingen mojlighet att vara med i
produktut vecklingen , eftersom den i
allmanhet sker bakom de lasta dorrarna till leverantorernas laboratorier.
Och de med bred marginal mest omfattande FoU-resurserna spenderas
inom de stora datorforetagen .
I Sverige kan vi inte gora nagot at
de internationella relationerna mellan
anvandare och producenter pa dataomradet annat an mojligen genom att
foreg a med gott exempel. Pa senare
tid har man bla i Sverige borjat engagera an Yandarna i diskussioner om
utvecklingsprojekt. Men dimensionerna ar hittills smii..
. Problemet ar speciellt svart , darfor
att datatekniken har sadan bredd . Hur
ska sa manga olika synpunkter kunna forenas? Det ar ungefar som att
fraga anvandarna av rinnande vatten

Det ar fn tyvarr inte samma nara
samarbete mellan den privata dataindustrins utvecklingsarbete och utvecklingen inom den offentliga datasektorn i Sverige som tex i Japan . Och
anda vore en samverkan atminstone
rorande de offentliga behoven av datakraft och tillampningssystem sa viktig. Racker vara resurser annars?
Om vi vill skapa en datautveckling
i landet som inte iir belt beroende av
produkter fran de alltmer multinationella stordataforetagen sa maste vi
forst enas bar hemma.
Det diskuteras just for narvarande
bur vi ska kunna samordna utncklingsarbetet for eft antal storre svenska dataprojekt, bl a rorande databebandling inom bibliotek, arbetsformedling och undervisning.
Hiir kan statliga medel for forskning ocb uheckling fylla en viktig
funktion, ja vara en forutsattning for
att bringa samarbete till stand.
Darutover kan okade statliga forskningsresurser komma att bli aktuella

bade for hogskolan och for den svenska dataindustrin . Ett problem ar
dock var begriinsade tillgang till personal med forskningserfarenhet. Har
behovs kraftiga utbildningsatgarder.
Det ar just pa utbildningsomradet
skon klammer for narvarande. Var
svenska datautveckling kraver ett kunnande langt over dagens niva. Specialister maste till , Jikaval som allmankunnande hos nara nog alia medborgare.
Vi kan inte rakna med att svenska
dataprodukter ska kunna fylla annat
an mycket begransade sektorer av
fr amtida datasortiment . Men i tva avseenden bor vi anstriinga oss.
Vi bor pa sikt inleda n3gon form
av uhecklingssamarbete med utlandsk
dataindustri. Pa belt egen band kan
inte ett land av Sveriges resursstorlek
klara sig pa ett acceptabelt satt i en
accelererande datauheckling.
Ocb vi bor snarast bygga ut vart
kunnande i aft anpassa datatekniska
system till svenska forhallanden. De
individuella och de publika behoven
iir vara. Vi maste na fram till eft programvaru- ocb systemkunnande som
ger oss rorelsefrihet infor framtiden,
en framtid dar medborgarna i annu
oanad utstrackning kan komma att beroras av datatekniken.
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