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Datorhistoria
Introduktion
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Vem är Per Flensburg?
• Professor i informatik vid Strömstad Akademi.(www.stromstadakademi.se)

• Rektor för Strömstad akademi 

• VD för tankesmedjan Tvärtänkt (www.tvartankt.se)

• Har använt datorer sedan 1969, undervisat om dem sedan 1972

• Andra generationen som undervisade i ADB

• Betraktar mig numera som oberoende debattör specialiserad på 

systemteoretisk analys

• Bor i Tärby, Fristad och gift med Helen Flensburg
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Kursens upplägg
• Är mycket enkel: Tidsordning med en introduktion

• Första träffen: Vad är en dator? Dess huvuddelar och användningsområden

• Andra träffen: Antika datorer (3 100 f Kr - 1890)

• Tredje träffen: 1930-1984 Från stordator till persondator

• Fjärde träffen: 1984-2022 Små och kraftfulla och gigantiska datorhallar
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Vad är en dator?
• Ett hjälpmedel för beräkningar och informationsbearbetning

• Den har en inbyggd modell av världen som den arbetar utifrån

• Modell: En förenklad beskrivning av verkligheten framställd i ett visst syfte

• En modell är som en karta: Den är skild från verkligheten

• Datorn arbetar efter sin modell: Är den fel, blir det fel resultat!

• Ämnet ”informatik” (tidigare ADB) är vetenskapen om hur man på bästa sätt 

bygger modeller över verksamheten i en viss organisation och inför den på ett 
vettigt vis


• Detta sker mycket sällan, men det är en annan historia!
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Dator – etymologi
• Dator är till formen nomen agentis eller ”agentform” av det latinska 

ordet dare som betyder ”giva”. Ordet är en svensk nybildning som inte 
förekommer i grannspråken eller i latinet, och det skulle alltså betyda ”givare” 
om det funnits i latinet. På latin finns dock det motsvarande donator, skapat 
efter sidoformen dono som i sin tur har donum (’gåva’) som ursprung.


• På förslag 1969 av Börje Langefors, som grundade Institutionen för 
ADB vid Stockholms universitet, rekommenderade nämnden ordet dator som 
en nybildning som till formen efterliknar ord som traktor och doktor.


• Länge kallades datorn även för datamaskin, eller vardagligt det kortare och 
förvirrande flertydiga data (lanserat i början av 1960-talet). På 1970-talet 
ersattes dock denna benämning av ordet dator och slog från 1980-talet 
igenom.
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Computers, från början
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Olika typer av datorer
• Analoga

• Digitala

• För beräkningar

• För informationsbehandling (sortera, hitta, uppdatera)

• Med fast program

• Programmerbara

• Moderna datorer är

• Digitala

• Programmerbara
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Analoga datorer
• Räknemaskiner

• Räknestickor

• Används för beräkningar
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Andra analoga datorer
• Solur (Modell: Jordens rotation)

• Klocka (Modell: Jordens rotation)

• Aramillarsfär (Modell: Universum)

• Sextant (Modell: Jordens rotation)

• Synth (Modell: Ljud)

• Planetarium (Modell: Universum)
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Synth fr 1928
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Digital dator
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Modern dator
• Är digital och programmerbar

• Viktiga parametrar

• Ordlängd

• Primärminne

• Sekundärminne

• Klockfrekvens

11

Datorarkitektur
Uppbyggnaden av datorn
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Olika datorarkitekturer
• Von Nuemann - arkitektur

• Turing-arkitektur

• Harvard-arkitektur

• Modifierad Harvard-arkitektur
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• Föddes 1903 i Budapest

• En av1900-talets främsta 

matematiker 

• Bidrag inom kvantmekanik, data-

vetenskap och nationalekonomi

• Har gett namn åt von Neumann-

arkitekturen

John von Neumann
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Von Neumann-arkitekktur
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Buss
• Är en ledning som binder samman delar i datorn.

• Den används för att skicka data mellan enheter som är anslutna till den

• Varje enhet har en unik adress och alla ligger hela tiden och lyssnar på 

bussen.

• Bussen består av en massa metalltrådar där det skickas en signal eller ingen 

signal (bits) i varje tråd

• Bredden anges på så sätt i bits
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• 1912-1954, brittisk matematiker och 
logiker


• Ledde knäckandet av tyskarnas 
Enigma vid Bletchley Park under 
andra världskriget


• Anses vara fadern till artificiell 
intelligens


• Var homosexuell och blev dömd till 
kemisk kastrering 1952. 2013 fick 
han en posthum ursäkt av 
drottningen


• 1954 dog han av cyanidförgiftning. 
Kan ha varit ett självmord eller mord

Alan Turing
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Beskrivning
• En remsa uppdelad i rutor. Rutorna är fyllda 

med symboler, men de kan även vara tomma. 
Remsan är oftast redan ifylld med problemet 
som ska lösas, men kan även vara helt blank 


• Ett läs- och skrivhuvud. Huvudet befinner i 
varje ögonblick vid en viss ruta och kan röra sig 
en ruta i taget åt antingen vänster eller höger. 
Huvudet kan läsa symbolen som står i rutan 
och ersätta den med en ny


• En styrenhet som sparar Turingmaskinens 
tillstånd. Turingmaskinen kan ha ett godtyckligt 
ändligt antal tillstånd. 


• Instruktionerna lagras i en instruktionstabell. De 
beskriver vad maskinen skall göra beroende på 
vilket tillstånd den befinner sig i och vilken 
symbol som finns i den nuvarande rutan.

Turingmaskinen
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Turingmaskinen
• Är en ren teoretisk konstruktion som baseras på Gödels bevis om axioms 

motsägelsefrihet

• Har en ändlig icke-tom mängd av tillstånd.

• Har en ändlig icke-tom mängd av symboler.

• Har funktioner för flytta läshuvudet till höger eller vänster

• Har ett starttillstånd och ett sluttillstånd
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Vad kan en Turingmaskin användas till?
• Dagens datorer baserar sig på flera av idéerna för Turingmaskinen. 

• En Turingmaskin klarar av att utföra allt som en dator klarar av. Den egentliga 

skillnaden ligger i hur många operationer och hur lång tid som behövs för att 
lösa ett problem. 


• Turingmaskinens operationer är enkla och okomplicerade och det kan 
behövas många steg innan ett problem är löst. 


• En dator å andra sidan har ett begränsat ändligt minne som gör att den kan 
ha svårt att lösa vissa typer av problem.


• Användningen är således enbart teoretisk. 
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Harvard-arkitekturen
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Harvard-arkitektur kännetecken
• I en Harvard-arkitektur finns det frihet att låta data- och instruktionsminnen 

vara utformade på skilda sätt, till exempel kan ordbredden, hastigheten, 
tekniken och adressrymden vara helt olika.


• Termen kommer ursprungligen från Harvard Mark I, en relä-baserad dator från 
1944, som använde instruktioner sparade på hålremsa och data i 
elektromekaniska minnen.


• En dator med Harvard-arkitektur kan arbeta parallellt och kan därmed vara 
snabbare än en von Neumann-arkitektur
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Jämförelser mellan olika arkitekturer
• I en dator med von Neumann arkitekturen (och utan cache) ligger 

instruktionerna i samma minnesstruktur som arbetsdata, varför CPUn inte kan 
läsa både instruktion och läsa/skriva data precis samtidigt. 


• En Harvard-arkitektur kan därför bli snabbare än en von Neumann-
arkitektur. Programräknaren är skild från datapekare och kan adressera helt 
skilda minnesområden. En mindre nackdel är dock att programminne och 
arbetsdata normalt inte kan fyllas med en enkel laddningsoperation som i von 
Neumann-fallet, när minnena är åtskilda.


• Internt i moderna mikroprocessorer används ofta skilda bussar enligt 
Harvardprincipen, så att flera saker kan göras simultant. De yttre minnena 
innebär flaskhals snarare än de inre bussarna på kiselbrickan.
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Modifierad Harvard-arkitektur
• Den modifierade Harvard-arkitekturen har en dataväg från instruktionsminnet 

till processorn, som tillåter instruktionsord att behandlas som data. 

• Detta tillåter att konstanta data, till exempel textsträngar, kan hämtas utan att 

först behöva kopieras till dataminnet, varför mer minne kan användas till 
variabla data. 


• De flesta processorer som uppges ha Harvard-arkitektur har egentligen en 
modifierad Harvard-arkitektur.
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Hastighet
• Hastigheten på processorer har ökat snabbare än hastigheten på externa 

dataminnet utanför mikroprocessorns kiselbricka. Därför bör antalet 
skrivningar/läsningar till/från externa dataminnet minimeras för att inte tappa 
fart. 


• Det är möjligt att tillverka väldigt snabba minnen, men dessa är små av 
ekonomiska och arkitekturmässiga skäl. Främst används de som cache-
minne, en kopia av en liten del av 'riktiga' minnet, som det går väldigt mycket 
snabbare att skriva till/läsa från. 


• Moderna högpresterande datorer har ofta en kombination av Harvard- och von 
Neumann-arkitekturen. Själva CPU:n är internt av Harvard-typ, med 
ett cacheminne (i samma integrerade krets) till databussen, och ett 
till instruktionsbussen. Dessa två cacheminnen samarbetar om ett gemensamt 
externt minne, vilket gör att kretsen utåt ser ut som en von Neumann-
processor.
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Mer om hastighet
Klockfrekvens
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Kontrollenheten styrs av en klocka.

Under en klockcykel kan datorn utföra en

operation. Frekvensen i en modern dator

ligger på ungefär 3 GHz.
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Hur mycket är 3 Ghz?
• En addition består av 3 operationer: Hämta, addera, skriv

• En modern prosessor (t.ex. Apples M2) klarar alltså av 1 miljard additioner per 

sekund

• Om vi skriver upp dem på rutat papper blir det 5000 km långt om man lägger 

dem på rad. ⅛ av jordens omkrets.

• Alla dessa tal adderas på en (1) sekund!

• Korrekt!!

28



29

Dagens 
datorer
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Stationära

• Är en stor låda som står på 
golvet bredvid skrivbordet


• Kompletteras med tangentbord, 
mus och bildskärm


• Man kan sätta in kretskort med 
mer minne eller snabbare grafik


• Används mest för gaming

Persondatorer
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Laptops

• Bärbara och med batterier som 
varar mellan 3-18 timmar


• Är de vanligaste datorerna idag

• Man kan ansluta externa minnen 

(hårddiskar eller SSD-minnen)

• Priser från ca 3000 kr upp till 

25000 kr

• Används mest till surfing

Persondatorer
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Paddor och smartphones
• Tas inte upp här även om de fungerar som datorer.

• Det finns också massor av datorer i bilar, tvättmaskiner, spisar, kylskåp etc.

• Men alla är datorer utan några omfattande nya innovationer
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Mainframes
• Dessa är datorer som används i företag och andra organisationer

• Upptar plats från ett kylskåp till vardagsrum

• Är i regel gamla och har varit i bruk sedan 80-talet

• I regel vet ingen hur de fungerar och det finns ingen dokumentation

• De använder i regel skräddarsydda system

• Om man försöker byta ut systemen går det i regel åt helvete (Bankerna, 

Polisen, Militären, SJ)

• Dessa datorer behandlar de centrala och viktiga delarna i vårt 

ekonomiska liv
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Moln
• Innebär att information lagras någonstans på någon server någonstans i 

världen

• Ofta vet man inte var

• Även program kan lagras i molnet och köras via molnet. Har både för- och 

nackdelar
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Lite exempel på datorer
En historisk odyssé
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Lite milstolpar
1.    Kodning av information 1890

2.    Numeriska beräkningar 1940

3.    Systemutveckling 1965

4.    Användare 1975

5.    Databaser 1980

6.    Design 1985

7.    Objektorientering 1990

8.    Internet, 1995

9.    Internet, sociala media 2005

10.  Molnet 2015
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1 Kodning av information
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1. Kodning av information (Hålkort)
• 1890 fick Herman Hollerith uppdraget att med sin hålkortsmaskin underlätta 

folkräkningen i USA. 

• En massa uppgifter om varje person skulle klämmas in på ett hålkort med 80 

positioner och 12 möjliga hål i varje position.

• Det gjorde att informationen fick kodas mkt hårt för att få plats

• Denna kodning fortsatte sedan under hela 1900-talet och finns fortfarande 

kvar i gamla system och en hel del nya – för kompatibilitetens skull och av 
gammal vana
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Holleriths hålkort
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Holleriths hålkortmaskin och sorterare
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Hollerith själv
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Modern hålkortsstans (1970-talet)43 © Per Flensburg

Brist på utrymme
• Ända sedan Holleriths tid har det varit brist på utrymme i de administrativa 

maskinerna. 

• De tidiga datorerna hade primärminne på 48 kb och sekundärminne på max 

128 kb

• Enheterna var dessutom stora och väldigt dyra.

• Därför gällde det alltid att packa informationen så mycket som möjligt

• Det är först en bit in på 2000-talet (säg 2010) som utrymme inte längre är 

något problem.
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15 TB (mina hårddiskar)
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Föremål Antal Storlek
En sida 1 2 Kb
En bok, sidor 200 400 Kb
Antal böcker på en hylla 40 16 Mb
En Billyhylla, hyllor 6 96 Mb
Antal Billyhyllor i ett rum 9 864 Mb
Antal rum i en lgh 3 2592 MB
Antal lgh i en trappuppgång 18 46,656 GB
Antal trappuppgångar i ett hus 3 139,968 GB
Antal hus i ett kvarter 4 559,872 GB
Två kvarter 1119,744 GB
100 hus, en stadsdel 100 13,9968 TB

Skivminne från mitten av 60-talet, 5 MB
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Kärnminne, 64 bytes
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2 numeriska beräkningar
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2 Beräkningar
• Har ända sedan abacusens tid funnits olika hjälpmedel för att snabba upp 

matematiska beräkningar

• Antikhytera-mekanismen ca 200 f Kr. Analog dator för att beräkna 

förmörkelser

• Pascals differenskalkylator 1652

• Babbages mekaniska dator 1844 (Pehr Schuetz 1856)

• Konrad Zuse 1936, fungerande mekanisk dator
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2 Beräkningar
• Många vetenskapliga teorier ställs upp i differentialekvationer, dvs. ekvationer 

av okända funktioner, men där man kan beskriva skillnader över vissa 
intervall.


• Dessa ekvationer går inte att lösa analytiskt, men däremot numeriskt genom 
att man gissar vissa startvärden och sedan ändrar dem beroende på 
resultatet


• Detta leder till fruktansvärt många och tråkiga beräkningar, som dessutom 
måste göras flera gånger manuellt


• Fanns en yrkeskader som gjorde dessa beräkningar: Computers
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Computers
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Antikhytera-mekanismen



Pascals differenskalkylator
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Original Odhner räknemaskin 1935
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Charles 
Babbages 
Differensmaskin 
1844

Pehr Georg Scheutz fungerade variant av Babbages maskin. Gjord 1856

56



Z1
Konrad Zuse Z1 1936
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Z4
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Konrad Zuse (1910-1995)
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Z1, Z3 och Z4
• Hade samma arkitektur påminnande om von Neuman arkitekturen men Z1 var 

helt mekanisk och Z4 var reläbaserad. 

• De hade flyttalsräkning, arbetade binärt men med decimal input och output.

• Minnet var dock mekaniskt på alla maskinerna

• De hade en mekanisk arm som roterade ett steg vid varje klockcykel

• Klockfrekvensen var ca 5 Hz

• Anses vara de första ”riktiga” datorerna

• Se Zuses Internet Archive
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Eniac 1948
18,000 vacuum tubes,  
70,000 resistors and 5 
million soldered joints
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2 Beräkningar
• De första datorerna användes för dessa typer av numeriska beräkningar. 

• Inga större minneskrav eller in/utmatningsenheter

• Konstruktör, programmerare och användare var samma person så det 

behövdes inget avancerat user interface

• Behovet av beräkningskapacitet har fortsatt växa och en speciell sorts datorer 

gjorda för detta växte fram

• De kallades Supercomputer och kapaciteten mäts i flops (flyttals-operationer 

per sekund)
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Världens snabbaste dator
63 © Per Flensburg

Fugaku
• Speed: 442 petaFLOPS 

Cores: 7,630,848

• Vendor: Fujitsu 

Location: RIKEN Center for Computational Science, Japan

• With a theoretical peak performance of 537 petaFLOPs, Fugaku is the world’s 

fastest supercomputer. It is also the first top-ranked supercomputer to be 
powered by ARM processors


• As per the HPCG benchmark, Fugaku’s performance surpasses the combined 
performance of the next top four supercomputers in the world.
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Peta?
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Summit, snabbaste datorn jan 2019
• Sponsors: U.S. Department of Energy

• Operators: IBM

• Architecture: 9,216 POWER9 22-core CPUs, 27,648 Nvidia Tesla V100 GPUs

• Power. 13 MW

• Storage: 250 PB

• Speed: 200 petaflops (peak)

• Purpose: Scientific research
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Enligt min mening

• Apple M1-chip med åttakärnig 
processor, åttakärnig 
grafikprocessor och 16-kärnig 
Neural Engine


• 8 GB enhetligt minne

• 512 GB SSD-lagring

• Gigabit Ethernet

Världens bästa dator
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Största innovationerna 
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https://www.rankred.com/biggest-inventions-in-computer-science/



Kvantdatorer
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https://www.rankred.com/interesting-facts-about-quantum-computers/
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