


SISU:sstadgar föreskriver följande. "SISU
har som mål att i nära samarbete med
universitet, tekniska högskolor, andra
vetenskapliga institutioner samt det sven-
ska näringslivet och den offentliga förvalt-
ningen bedriva forskning och utveckling
inom informationssystemområdet, följa
utvecklingen såväl nationellt som interna-
tionellt inom detta område samt förmedla
forskningsresultat och kunskap till det
svenska näringslivet och den offentliga
förvaltningen."

SISU:smål förverkligas genom

att bedriva egen målinriktad och tilläm-
pad FoU eller Ioch genom att lägga ut
FoU-uppdrag på lämpliga institutioner och
forskningslaboratorier,

att studera och utvärdera marknadsför-
da metoder och hjälpmedel för systeme-
ring samt system för viktiga och nya til-
lämpningar,

att upprätthålla en bred kontakt såväl
nationellt som internationellt med i n -
stitutioner och forskare som bedriver FoU
ochl eller kunskapsförmedling inom in-
formationssystemområdet, samt närlig-
gande områden,
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Sammanfattningsvis är
SISU:sroll att agera som en
brygga mellan forsknings-
och tIllämpningsfältete

..

att upprätthålla en mot samhälle och nä-
ringsliv riktad kontaktverksamhet med
uppgift

- att klargöra behovet av FoU inom områ-
det

- att fungera som kunskapsbank inom sys-
temutvecklingsområdet

- att främja överföring av kunnande inom
området till näringslivet och förvaltning-
en genom kurser I konferenser I ra pporter I

meddelanden eller publikationer

o$lSU:s verk..", het 1987188-



Enligt ram programmet skall
verksamheten under tre-
årsperioden 1987/90 omfat-
ta föliande områden.

Forskning och utveckling.

att verkställa uppdragsverksamhet, som
kan bedrivas inom institutet eller i samar-
bete med lämpliga institutioner, forsk-
ningslaboratorier och andra organisatio-
ner.

SiSU,. verksamhet 1987188.
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Verksamheten i detta område omfattar kol-
lektiva utvecklingsprojekt och samarbets-
projekt. Under perioden 1987/90 skall
verksamheten inriktas mot följande IT-
områden:

04- Systemutvecklingsmetodik och miljöer
04- Datorstöd för systemutveckling och

förvaltning
* Databasteknologi
* MänniskaImaskininteraktion

Dessa områden ingår i det samlade be-
greppet Information Systems Engin~ering
som markerar en strävan mot mer mgen-
jörsmässiaa och effektiva metoder och
hjälpmed~l vid arbete med utveckling och
förvaltning av informationssystem.



Ledning och
organisation

Verkställande direktör un-
der perioden 1987/88 har
varit Janls Bubenko Jr.

I övrigt har organisationen bestått av ett
antal metod -och kompetensområden, var
och en under ledning aven områdeschef.
Verksamheten har huvudsakligen bestått
av ett antal projekt för vilka redovisas se-
nare. Deltagare i projekten, förutom perso-
ner från intressentorganisationer I har varit
personer tillhöriga olika metod - och kom-
petensområden. Flertalet projekt har letts
av personer från intressentorganisationer-
na. Områdeschefers ansvar är bevakning
av det aktuella FoU-området och kompe-
tensutveckling i det aktuella området (för
SISU-personal såväl som för intressenters
personal). Under 1988 gäller följande
områden och ansvarsförhållanden.
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• Information och tekniköverföring
Lars Bergman

• Konceptuell Modellering och
Informa tionsadministration

Bj örn Nilsson

• CASE (Computer Aided Software
Engineering)
Lars-Åke Johansson

• Objektorienterad
System utvecklingsmetodik
Stefan Britts

• Kunskapsbaserade System
Erik Knudsen

.s/SU:s verl<samhe11987188-



SISU hade vid periodens
utgång 18 personer fast
anställda och 4 obiektsan-
ställda. Dessutom har un-
der perioden ett antal till-
fälliga konsulter samt tl-
marvoderad personal anli-
tats. Overenskommelsemed
ytterligare 5 personer (3
obiektsanställda och2 fast
anställda) har underteck-
nats. De böriar sina an-
ställningar efter den l lull
1988.

Styrelse och revisorer
3tyrelsen har under perioden haft följand e
,ammans ättnin g:

Ledamöter utsedda av STU:
Per- Erik Boivie, TCO
Bengt Carlefall, ADB-kontoret i

Göteborgs kommun
Lars-Erik Dahlgren, SAF
John Fiirstenbach, Stockholms

universitet, suppleant

Ledamöter utsedda av ISVI:
qösta Lindberg, Ericsson, ordförande
Orjan Odelhög, Data Logic
Torleif Olhede, Försvarsstaben,

suppleant
Henry Samuelson, Televerket
Staffan Westbeck, Digital

~SU:s verKsamhet '~87/88.
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KonceptuellModelleringoch
Informationsadministration

B/örn Nilsson, VVD

Revisorer utsedda av ISVI:
Per Saur, Sjöåkers Revisionsbyrå AB
Ulf Egenäs, Sjöåkers Revisionsbyrå

AB (suppleant)
Ulf Olofsson, Televerket
Stig-Åke Nilsson, FRI (suppleant)

Revisor utsedd av sm
Gunnar Helin



AVTALSBUNDEN
FORSKN NGS-
VERKSAMHE

Sammanfattning av
periodens

forskningsverksamhet
inom ramprogrammet

Aktuella proiekt har enga-
gerat ett stort antal perso-
ner Ilntressentföretagen. I
förhållande till perioden
1986/87 har satsning även
giorts på flllämpnlngspro-
lekt. Ett större sådant har
pågått under hela perio-
den. Förberedande arbete
har utförts för att under
nästa period starta ytterli-
gare tillämpningsproiekt.

Information och tekniköverföring.
Information om SISU:s verksamhet och
om intressant FoU inom IT-området har
förmedlats till intressenter genom
publikationer SISU Informa, SISU Analys
och SISU Rapport samt genom ett flertal
seminarier. Ett flertal presentationer har
gjorts vid nationella, nordiska och interna-
tionella konferenser. I april 1988 arrange-
rades en arbetskonferens om objektorien-
terad systemutveckling. Två information-
sträffar för kontaktpersoner har genom-
förts. Tekniköverföring har dessutom gjorts
via ett antal samarbetsprojekt, tillärnpning-
sprojekt samt referensgrupper. För kom-
petensutveckling av vissa intressenters
personal har sörjts för genom internutbild -
ning. Under perioden har SISU dock ej
med verkat i den kommersiella u tbildnings-
marknaden. Däremot har SISU-personal
varit aktivt engagerade i såväl grundläg-
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gande utbildning som i forskarutbildning
vid KTH, Stockholms universitet och CTH.

SystemutvecklIngsmetodik och mlllöer
Metodutveckling har skett huvudsakligen
i anslutning till aktuella tillämpnings- och
uppdragsforskningsprojekt. I ett tillämp-
ningsprojekt har deltagande intressenters
praktiska utvecklingsmetodik formalise-
rats, förbättrats och vidareutvecklats på en
rad punkter. En ny metod för applika-
tionsmodellering och databasdesign har
utvecklats i samarbete med en intressent
(uppdragsforskning). Ett samarbetspro-
jekt har drivits med syfte att undersöka
problem rörande kvalitet hos systemspe-
cifikationer och beskrivningar samt att
utreda möjligheter till kvalitetsförbättran-
de metoder och hjälpmedel. En första
version aven programutvecklingsmiljö för
distribuerade, objektorienterade system

·SlSU3 •• rks.am11011987/88·



Samarbete har ägt rum med
ett stort antal forskning-
scentra ochföretag inom EG
I samband med utarbetan-
de av proiektförslag inom
ESPRIT-2 programmet.

Verksamhetens omsättning
har ökat, i förhållande till
1986/87, från 10.2 MSEKtill
13.8 MSEK. Antal anställda
har ökat från 17 till 22 var-
av 4 proiektanställningar.

:AVANCE) har färdigställts. Arbete med
ltveckling aven anslutande metodik för
)bjektorienterad systemering har initie-
~ats.

'alorslöd för systemutveckling och
förvaltning.
L\rbeteinom dettaramprogramområde har
;kett dels genom vidareutveckling av
=A&E-skalet1 RAMATIC/ dels genom
mport och studier av såväl marknadsför-
la produkter som forskningsprototyper
nom detta område. Utvecklingen av
ZAMATIC har huvudsakligen skett på ett
)ehovsstyrt sätt i anslutning till aktuella
'illämpningsprojektoch uppdrag. RAMA-
DC tillämpas nu experimentellt i ett flertal
lerkliga systemutvecklingsprojekt. Detta
lar givit värdefull återkoppling om önsk-
Tärdvidareutveckling av CASE-skalet som
lV de aktuella tillämpade metoderna.

'ISU:s verksamhet '987188-
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RAMATIC's utvecklingsmiljö ärSUN/men
under perioden har porteringar gjorts även
tillIBM PC/RT och DEC Microvaxmiljöer.
Förberedelser har gjorts för att i framtida
samarbetsprojekt genomföra systematiska
försök med andra produkter och forsk-
ningsprototyper inom CASE området. I
samband med uppdragsforskning utveck-
las även kunskap om expertsystem för
styrning och förvaltning av datordrift.

DatabasteknologJ
Samarbetsprojektet Dataadministration
sammanställer nu en slutrapport som skall
belysa olika problemställningar/ metoder/
tekniker och arbetsroller inom DA-områ-
det. I ett uppdragsprojekt har principer för
navigering och sökning i organisationers
databaslaQTade informationsresurser ut-ö
vecklats och en prototyp framställts. Me-



todik och hjälpmedel för design av rela-
tionsdatabaser - utgående från s.k. kon-
ceptuella schemata - är under utveckling.
Den i ett SISUsamarbetsprojekt utveckla-
de broschyren Vad å'r Konceptuell Modelle-
ring? har distribuerats till ett stort antal
personer inom intressentföretagen,

MänniskaImaskininteraktion.
Två samarbetsprojekt med anknytning till
detta område, Dialoghantering (framställ-
ning aven referensmodell) och Krav på
datorstöd för ärendehantering, har avslutats
och rapporterats såväl i seminarieform som
skriftligt. I det av nordiska ministerrådet
stödda nordiska samarbetsprojektet
HSQL2 (Hjälpsystern för SQL databaser)
har kravspedfikationer framtagits för ett
kunskapsbaserat , naturligt språk baserat
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gränssnitt till SQL databaser, Om finansie-
ring erhålles, kommer en prototyp att
utvecklas under 1988/89 i samarbete med
övriga nordiska länder, I samband med
uppdragsforskning för en intressents räk-
ning sker ytterligare kunskapsutveckling
rörande naturligt språk gränssnitt mot
databaser. För en annan intressent utveck-
ling utvecklas bland annat grafiskt orien-
terade gränssnitt mot relationsdatabaser.

Tlllampnlngsprolekt.
Ett tillämpningsprojekt avseende RAlvfA-
TIC-tillämpning och vidareutveckling har
pågått i samarbete med Volvo Personvag-
nar AB,DataLogic och Digital sedan våren
1987. Projektet har givit värdefulla erfa-
renheter såväl rörande metodik som prak-
tisk användning av datorstöd i större pro-

.sISU:s verksam hol 191t7/8S0



jekt. Projektet avrapporteras till en speciell
referensgrupp bestående av ett antal in-
tressenter med minst 4 andelar. I ett av
Televerket finansiera t uppdragsforskning-
sprojekt har grunden lagts för ett eller flera
samarbetsprojekt med anknytning till
områdena Intelligenta Datakataloger ochHe-
terogena Samverkande Databaser. Forman-
det av ett (ev flera) tillämpningsprojekt
pågår och ett flertal företag har visat in-
tresse. Förberedelser pågår att på sikt star-
ta ett tillämpningsprojekt inom området
Objektorienterad Systemutveckling.

·SlSU,. verksamhet 1mISS-
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Relationer till
internationell

forskning.

Under perioden har SISU:s relationer till
nordiska och internationella forskning-
scentra vidareutvecklats och fördjupats.
Detta har skett genom samarbete, besök
ochkonferensdeltagande. AttSISU:s verk-
samhetsområde ligger i linje med utveck-
lingslinjerna inom internationell FoU och
att dess personal åtnjuter ett förtroende
visas bl a genom att SISU inbjöds att, i
samarbete med EG-industri och forskare,
medverka i utformningen av fyra projekt-
förslag inom ESPRIT-22 programmet. Två
av dessa utformades i samarbete med SY-
SLAB3.Möjligheten att SISU kan komma
att medverka iESPRIT-projekt bedöms som
goda. Ett samarbete inom ESPRIT kom-
mer ytterligare att öka SISU:s möjligheter
att förmedla intressant FoU och kontakter
till det svenska näringslivet.



VerksamhelSOlllråden
Information
&
kunskapsöverföring

.nformationsverksamhet

Information om SISU har förmedlats på en
mängd olika sätt: presentationer på konferen-
ser, seminarier, intevjuer i datapressen och via
personliga företagsbesök. Forskningsinforma-
tion harförmedlats via seminarier, "workshops"
och konferenser samt via publikationerna SISU
Informa, SISU Rapport och SISU Analys.

SISU informa (ca 8 nr per år) är en tidskrift som
främst vänder sig till medlemskretsen med ak-
tuell information om SISU:s verksamhetsområ-
de. Under året har ambitionen varit att höja
läsvärdet, dels genom utformningen, dels ge-
nom att ge innehållet en blandning av praktike-
rinriktade artiklar och mera forskningsinrikta-
de. Upplagan ärf n ca 600 och det finns intresse-
rade även utanför medlemskretsen. En liten
stickprovsundersökning visade att via utlägg-
ning på "fikabord" och intern cirkulation varje
nummer når ca 5 läsare.

Informationscentrum har
svarat för SISU:sInforma-
tions- ochutbildningsverk-
samhet .

SISU Analys är en publikation som avser att
belysa olika tema/problemområden ur såväl
teoretisk som praktisk och tillämpningsorien-
terad synvinkel samt ge tips om hur man kan
fördjupa sina kunskaper i området. Hittills har
följande tema behandlats:

1. Konceptuell Modellering
2. Några aspekter på kontors-

informationssystem
3. Grafiskt baserade datorstöd

för systembeskrivning
4. ADA-teknologi
5. HSQL - ett kunskapsbaserat

hjälpsystern för SQL
6. An Introduction to Distributed

Database Systems
7. Kunskapssystem

SISU Rapport är en publikation som utges där
det finns material som inte är uppbyggt på det
sätt som Analysserien siktar till. Under verk-
samhetsåret har 2 nr utgivits.
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felemötessystemet KOM har använts flitigt
nternt inom SISU medan medlemsorganisatio-
\ernas användning i praktike n gått ned till noll.
Jnder perioden har olika bryggor till andra te-
emötessystem börjat undersökas och prövas.
Jetta bör under kommande period leda till att
contakt kan upprättas med MEMO-system hos
ntressenterna.

;om ett led i förbättring av kontakterna med
ntressenterna har två kontaktperson träffar ge-
\Omförts. En tredje, planerad träff, fick ställas
n p g a för lågt deltagande. Under kommande
)eriod planeras därför genomförande av endast
~nträff, ev kompletterad med en mera summa-
isk under våren. Under perioden har eftersträ-
rats att nå ut bredare hos intressenterna genom
ltt dessa uppmuntrats att utse fler kontaktper-
·oner inom resp organisation. Under komman-
Ie period är ambitionen att bygga upp ett kon-
aktnät som är ämnesorienterat utefter aktuella
rerksamhetsområden inom SISU.

ISU,. verksam hel 1987188.
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Ett flertal kurser/konferenser med presentatio-
ner av nationella och internationella speciali-
ster har genomförts. I tillägg till detta har ett
stort antal kortare områdesspecifika semina-
rier, med medverkan av såväl personer från in-
tressentföretagen som från SISU, arrangerats.

Under hösten genomfördes enutbildarträffmed
inriktning på erfarenhetsutbyte mellan delta-
garna och att ge impulser till SISU:s utbild-
ningsverksamhet. Synpunkter som kom fram
pekade bl a på att allmänna kurser i SISU:s regi
inte var något primärt behov. Däremot markera-
des intresse för viss utbildning i företagsintem
form och ev i samverkan mellan intressenter
med SISU som genomförande. Samtidigt fram-
kom en ganska "splittrad behovsbild" som
indikerade att det skulle bli svårt att hitta ge-
mensamt intressanta aktiviteter. För att förnya
bilden planeras en ny träff under kommande
verksamhetsår.



Verksamhetsområdet

Information
&
kunskapsöverföring

Utbildningsverks~mhet

Intern utbildning
Under perioden har en serie gemensamma ut-
bildningsaktivitetergenomförts. Betoningen har
lagts på genomgångar och diskussioner basera-
de på material från aktuella projekt inom SISU.
Delvis har dessa genomförts med TV-konferens
för att minska restider.

Utöver de gemensamma utbildningsaktiviteter-
na har bedrivits omfattande personlig utbild-
ning .En hög andel egenutbildning, i kunskap-
sutvecklande och "ajourhållande" syfte är en
förutsättning för att upprätthålla kvaliteten på
verksamheten inom SISU.

Extern exponering
Under kommande period planeras två konfe-
renser, "Metoder och datorstöd i samverkan",
hösten -88 och CASE89 våren -89. Den första
genomförs isamarbete med SSI Göteborg samt
Volvo Data och den andra i samarbete med SS!.
Samarbetsformen ger två fördelar, ökad kontak-
tyta externt samt ekonomi (riskspridning och
delad tidsinsats).

2
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Mål och ambitioner
Inför kommande år

Kunskapsöverföring
Ambitionen är att öka användning och pröv-
ning av resultat från SISU:s verksamhet hos
medlemsföretagen samt "feed-back" från detta
till SISU. Målet är här att uppnå en process som
inte slutariett dokumentutaniprövningsresul-
tat och ev impulser för vidare utveckling hos
SISU. Samtidigt som en allmän genomgång av
projekten utifrån den synvinkeln är aktuell så
planeras projektet "Dataadministration" att bli
pilotförsök för angivet mål.

Informations förmedling
Under perioden kommer att förstuderas behov
och möjligheter förinforrnationsförmedllng. Det
avser dels SISU:s egen "produktion" I dels infor-
mation som produceras inomforskningsväIlden.
Dessutominforrnation som belyser aktuell verk-
samhet i medlemsföretagen med anknytning
till SISU:s verksamhet.

SISU:s verlcsaml>ot '087188-
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Verksamhetsområdet

Konceptuell
modellering och
-nformations-
administration

Området har under året
känt av ett starkt ökande
efh.. fl[ ågetrydL Verksamheten
inom området har främst
inneburit utvecklingsarbe-
te avseende metoder och
prototyper för konceptuell
modellering samt data- och
Informa tlonsa dmin istra-
tion. Arbetet har bedrivits
inom tillämpnings- och
samarbetsproiekt samt som
FoU-uppdrag

Vidareutveckling av existerande
metoder

Metodarbetet har bland annat berört vidareut-
veckling av medlemsorganisationers metodik
för konceptuell modellering och verksamhetsa-
nalys. I stor utsträckning är de beskri vningstek-
niker som används idag semantiskt fattiga, vil-
ket gör att modelleringsprocessen inte fångar
upp viktiga aspekter av de verksamheter som
modelleras och de datorstöd som ska produce-
ras. I dagsläget finns ett uttalat behov av att föra
in en större uttrycksfullhet - "semantisk kraft".
I detta sammanhang utvecklas även kravspecifi-
kation avseende datorstöd för konceptuell
modellering och verksamhetsanalys.

Modellers kvalitet

Att bedöma konceptuella modellers inneboen-
de kvalitet är idag en mycket grannlaga och
subjektiv syssla. Detta innebär, med en snabbt
ökande volym modelleringar, att utveckling av
kriterier för att bedöma konceptuella modellers
formella korrekthet och semantiska rimlighet
ärväsentligt. Samtidigt är ett sådant arbete svårt,
då de största problemen inte är av formell utan
av semantisk natur och därigenom kräver fak-
tisk ämneskunskap avseende det modellerade
området. Under perioden har ett arbete syftande
till att utröna de begränsningar och möjligheter
som finns inom området bedrivits. Ett antal
formella kriterier har utvecklats för att ge indi-
kationer på problem i en konceptuell beskriv-
ning. Dessutom har en prototyp utvecklats i
PROLOG, vilken i samverkan med RAMATIC
kan diagnosticera vissa typer av modeller.

14
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Mål för kommande år

Starka önskemål om en mer
långsiktig satsning inom
området modellerIngsmeto-
der föreligger. Samtidigt
finns efterfrågan om avan-
cerad utbildning I modelle-
ring, men framför allt mo-
dellerlngsledning. Båda
dessa arbeten kommer att
startas. Troligen kommer
frågor kring modell kva litet
att accentueras.

Ambitionen är att vidareut-
veckla prototyper för åt-
komst till data via grafiska
gränssnitt samt att testa
dessa i en realistisk omgiv-
ning.

Arbetet under perioden
kommer vidare att inriktas
på systemutvecklarstöd
från grafiskt orienterade
datakataloger.

~odellers affärsinriktning

\.tt modellera innebär att utveckla organisatio-
lens språk. Den framväxande insikten att orga-
lisationens språk är ett kulturbärande instru-
nent med starka styreffekter har lett till en
msträngning att utveckla metoderför att inrikta
nodelleringsprocessen, och därmed beskriv-
ringen av organisationer som lagras idatabaser,
not affärsinriktade mål.

itrukturerlng av Informatlons- och
lata beskrivning
Jnder perioden har ett arbete avseende meto-
lik och struktureringsprinciper vid uppbygg-
lad och strukturering av infonnations- och
latabeskrivningar avslutats.

A, strategi och organisation

ubete har vidare bedrivits med inriktning mot
,trategi- och organisationsfrågor vid införand.e
)chbedrivande av infonnations- och dataadnn-
ustrationsaktiviteter i större organisationer.

lSU:s .erksamheI1987/880

Grafiska gränssnlll mot databaser

Oplanerad infonnationsåtkomst ur organisatio-
nernas samlade data är idag svårt att hantera.
Orsakerna är organisatoriska, tekniska och
semantiska. Vill man dessutom att informatio-
nen skall vara tillgänglig för beslutsfattare utan
experthjälp, innebär detta att anvä.ndargrä~ss-
nittet måste vara enkelt och att mformation
avseende betydelsen av olika data måste vara
tillgänalia. Under året har en prototyp med

t:J t:J • k b·arafiskt gräns snitt mot datakataloger 1 om 1-

~ation med ett grafiskt orienterat SQL-genere-
rande frågespråk utvecklats.

Under perioden har vidare ledningsarbete inom
området dataadministration genomförts för SIS
räkning.
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Verksamhetsområdet

CASE
- Computer Aided
Software Engineering.

Området CASEtilldrar sig
för närvarande stort intres-
se. På marknaden finns
uppskattningsvis över 70
kommersiella CASE-verk-
tyg. Dessa är utformade att
stödJa en viss specifik me-
tod eller metodkedJa. Erfa-

renheter av tillämpning av
dessa verktyg på realistiskt
stora proJekt är sällsynta.
Få, om ens några, svenska
organisationer tillämpar
melodik som helt ansluter
sig dessa verktygs saluför-
da metoder.

Från CASE till CASE-skal

Under 1983föddes hos SYSLABiden att utveck-
la ett "CA SE-skal" som genom lämplig pro-
grammering och parametersättning så enkelt
som möjligt kunde generera ett CASE verktyg
som helt ansluter sig till den metodik som ett
företag tillämpar. 1985 började SISU att vida-
reutveckla denna ide i form aven prototyp RA-
MATIC. På så sätt skulle inte bara befintlig
metodik kunna datorstödjas utan även enkelt
och evolutionärt vidareutvecklas och integreras
med nya komponenter allteftersom kunskaperna
ökar och erfarenheter görs. Detta har visat sig
vara en fruktbar satsning och på den internatio-
nella FoU fronten finns det numera ett par före-
tag med liknande ambitioner (med en av dessa
har vi i samband med planering av ESPRIT-
projekt inlett diskussioner om ev. samarbete).

16

RAMATle-utveckllng

Tack vare RAMATIC har tillämpningsproj ektet
VDDS (seunder avsnitt 3)kunnat komma igång.
RAMATIC används även experimentellt i ett
uppdragsprojekt DSS hos Ericsson Telecom i
samband med att ny metodik utvecklas och
behöver datorstöd. Ett flertal kopior av RAMA-
TIC har i demonstrationssyfte distribuerats till
de intressenter som så önskar.

.siSU,.verbamhet 1mm-



Bruk av CASE verktygen
förutsätter därför större
eller mindre förändringar
av kundernas arbetssätt och
metodik. Detta kan innebä-
ra omfattande förändring-
ar och utbildning.

. . .
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Kunskap.utveckllng och
produktlflerlng

rillämpningarnainom VDDS och DSShargivit
rärdefulla erfarenheter avseende metodik, ge-
lererat realistiska krav som bör ställas på dator-
;töd och - kanske mest värdefullt - givit en rad
lppslag om hur metodiken kan och bör utveck-
as vidare för att ge ett helhetsgrepp om en orga-
usations systemutveckling och förvaltning.
rack vare RAMA TIC:s flexibilitet kan nu dessa
lppslag enkelt bearbetas och integreras i verk-
yget. I anslutning till VDDS-projektetharinle-
lande diskussioner förts angående en eventuell
Jroduktifiering av RAMATIC.

~SU:s ver1esamnot 1~188-

CASE-LA.

Det ligger under SISU:s ansvar att även följa
utvecklingen på CASE området, studera mark-
nadsförda verktyg och förmedla denna kun-
skap till intressenterna. Under våren 1988 har
förberedelser gjorts för att skapa ett "CASE-
LAB", där ett antal kommersiellt tillgängliga
verktyg såväl som mer forskningsbetonade
prototyper skall importeras och genomgå syste-
matiska studier. Ett antal mindre aktiviteter på
detta område har redan startats i form av exa-
mensarbeten. I samarbete med KBS-gruppen i
SISU har dessutom ett kunskapsbaserat hjälp-
medel för diagnosticering av konceptuella sche-
mata implementerats. Det är vår uppfattning att
framtida CASE-verktyg kommer i hög grad att
<Törabruk av kunskaps teknik för kvalitetsför-
bättrande kontroller, handledning av använda-
ren, mm. CASE området inom SISU bör därför
framöverihög grad beakta tillämpning avdenna
teknik för att bygga in s k "metodkunskap" i
datorstöd för systemutveckling.
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Verksamhetsområdet

Obiektorienterad
systemutveckling

Verksamheten I detta om-
råde har I huvudsak gällt
utveckling av det s k AVAN-
CE-systemet (tidIgare kallat
OPAL).Enannan viktig verk-
samhet har varit Informa-
tionssprIdning.

Mål för AV ANCE

AVANCE är ett applikationsutvecklingssystem
som stöder systemdecentralisering, objektdata-
baser, flera samtidiga användare, nästlade tran-
saktioner, vyer ("views"), aktiva objekt, behö-
righet, samt versionshantering av objekt - både
för typer och instanser. Systemet hanterar ut-
backning av felaktiga transaktioner med bibe-
hållen databaskonsistens. Systemet är speciellt
lämpat för utveckling av distribuerade, interak-
tiva tillämpningar. Målet är att öka produktivi-
teten, tillförlitligheten och flexibiliteten i syste-
mutvecklingsprocessen, respektive system- och
programvara.

AVANCE delar

Kärnan av systemet utgörs aven s k virtuell
maskin som tillhandahåller grundläggande stöd
för funktionerna ovan. Vidare innehåller AVAN-
CE en kompilator för det egenutvecklade språ-
ket PAL, som är ett språk i Simula-traditionen
med stark typning och både statisk och dyna-
misk bindning och typkontroll, samt en inter-
aktiv utvecklingsmiljö.

De centrala delarna av den virtuella maskinen
och kompilatorn är vid periodens utgång imple-
menterade och testade. Mindre demonstration-
sexempel finns också framtagna. Flera rappor-
ter och tidskriftsartiklar har publicerats. Enkon-
ferens har också arrangerats på temat objekto-
nenterad systemutveckling.
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Planer för kommande år

Det vidare arbetet inom
AVANCE-prolektetplaneras
inriktas mot bl aföllande
teman: decentraliserade sy-
stemarkitekturer, program-
språket PALochden virtuel-
la maskinen, behörighet
samt interaktiva system.
Parallellt med detta arbete
pågår arbete med bildande

av ett kompetens nät, vilket
skall penetrera olika as-
pekter på och tillämpning-
ar av det oblektorienterade
synsättet.Avsikten är att
deltagarna skall komma
fram till och föreslå kon-
kreta proiekt inom områ-
det.

19
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Verksamhetsområdet

KBS - kunskapslIlaserade
system

Området kunskapsbasera-
de system fortsätter att
utvecklas I positiv riktning
vilket stödier tesen om att
tiden var mogen att inom
SISUexplicit samla Al rela-
terade aktiviteter under
samma organisatoriska
rubrik.

Mål och arbetssätt

KBS gruppen fungerar dels som en resurs in-
ternt och används i olika projekt och aktiviteter
med våra intressenter, dels ingår den i olika
typer av aktiviteter direkt med någon av intres-
senterna. Parallellt med detta fungerar gruppen
som en miljö för medarbetare att kontinuerligt
kunna förkovra sig och utvecklas inom de spe-
cialinriktningar som avspeglas i de intresseom-
råden som dessa besitter. En viktig aspekt som
berörSISU:ssituation på både lång och kort sikt
vad avser den framtida rekryteringsgrunden är
att både examensarbeten och olika typer av
mindre uppdrag i samband med kurser som ges
inom universiteten nu lättare tillhandahålls samt
atthandledningssituationen därmed förenklats.

Huvudområden

De huvudområden som för närvarande ingår
inom KBS är i princip tre: Det första avser kun-
skapsbaserad analys av konceptuella modeller.
Detta beskrivs närmare under avsnitt 2.3.2.Det
andra området avser naturligt språk analys i en
tämligen vid mening, alltifrån parsing till auto-
matisk översättning. Det tredje området avser
expert system och automatiskt resonemang.
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Kunskapsbaserade användargränssnitt

Arbetet med att finna finansiering för den tredje
och avslutande etappen inom HSQL-projektet
har pågått under våren och kan sägas ha avslu-
tats i och med att en slutlig ansökan har skickats
in till berörd myndighet. Under detta arbete har
kontakt tagits med Telelogic i Sundsvall som re-
sulterade i att Telelogic numera ingår som aktiv
deltagare i en eventuell tredje etapp av HSQL. I
och med att den tidigare uppläggningen av den
tredje etappen har förändrats vad avser realise-
ring av det grafiska användargränssnittet gör
detta samarbete det möjligt att erhålla bibehål-
len funktionalitet enligt tidigare gjord specifi-
kation trots sänkningen av den resursmässiga
nivån.

21
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PROJEK

Samarbetsprolekt

Re'erensmodell 'ör In'ormatlons- och
data beskrivningar

För att kunna j ämföra olika produkter på mark-
naden, eller för att kunna utveckla strategier och
standarder för samexistens på ett kontrollerat
sätt krävs väldefinierade strukturer med defi-
nie;ade klasser av gränssnitt. Projektet syftar i
en första fas till att presentera ett antal s.k. refe-
rensmodeller inom området för svensk publik.
Det har under perioden varit vilande i avvaktan
på framsteg i ISOs arbete med en referensmo-
dell för databashanteringssystem - RMDM,
Reference Model for Data Management.

Dataadministration

Många företag står idag inf~r att skapa.or~~nisa-
tian, metoder och verktyg for en effektIv forvalt-
ni ng av den datorbaserade informationen.
Ämnesområdet har sålunda inbjudit till en
mycket aktiv medverkan från ett stort antal in-
tressentföretag och kunskapsbyggande ?ch
överföring intensiv. Den rapport som publrce-

ras under hösten 1988 kommer att innehålla
såväl ett antal metodbidrag från aktiva med-
lemsföretag som rappo~er tt:ån den ~raktiska
verksamheten inom omradet mforrnations- och
data administration hos dessa.

Framtida administrativ utveckling -
Struktur former och teknik (AU-90)

De satsnin?ar som genomförs inom AU/ADB-
området maste effektbedömas och värderas i ett
längre perspektiv. Framtida krav från ver~sam-
heterna ställer troligen helt nya krav pa AU.
Styrningsformer i verk~arnheteT.?a, fo~mer .~ör
utveckling och förvaltmng, te}<nl~ka forutsatt-
ninaar och nya verksamhetsmal staller nya krav
på ~k administrativ utveckling. Samtidigt ~an
konstateras att osäkerheten inför den framtida
utvecklingen är stor. .
Projektet syftar till att i scenarioform beskriva
konsekvenserna av några olika antaganden och
strategier för AU/ADB-utvecklingen inom oli-
ka typer av organisationer. Projektetproducerar
en rapport under hösten 1988.
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SAMARBETSPROJEKT AR PRJEKT MED

• avgränsad problemställning av
intresse för flertalet medlemmar

• arbetsgrupp om 3-6 Intressenter
• prolekttid 6-12 månader
• resultat vanligtvis rapport
• aktiv kunskapsutveckling för

deltagarna
• resultatspridning till övriga

intressenter

Kvalitet hos systembeskrlvnlngar

Dagligen utvecklas och dokumenteras hundra-
tals datamodeller, verksamhetsmodeller, be-
greppsmodeller, dataflödesmodeller o s v. På
basis av dessa byggs sedan informationssystem.
Det finns då stor risk att logiska fel och andra
kvalitativa brister hos dessa problemnära mo-
~eller och specifikationer fortplantar sig till de
Implementerade systemen. Att avhjälpa sådana
fel och brister kostar mer ju senare de upptäcks
under utvecklingsprocessen. Det är därför en
angelägen uppgift att samla och systematisera
kunskap och erfarenhet med vars hjälp vi på ett
tidigt stadium skulle kunna diagnosticera de
problemorienterade specifikationerna med av-
seende på kvalitet. Under perioden har koncep-
tuella modeller analyserats från denna utgångs-
punkt och ett prototypverktyg utvecklats som
utifrån ett inbyggt regelverk indikerar sannoli-
ka problem hos en modell. Det fortsatta arbetet
kommer att inriktas dels på analys av andra
typer av specifikationer och dels på en utbygg-
nad av verktyget, framförallt genom använd-
ning av domänkunskap i diagnosen.

·SISU:~ verk ••••mhet 1987/88-

Affärsinriktad begreppsanalys (ABA)

Affärsideer och strategiskt tänkande i vid me-
ningstyr allt starkare insatsernainomAU/ ADB-
området. Modellering börjar också alltmer att
användas i affärsutvecklande och strategifor-
mande aktiviteter. Frågan hur verksamheters
mål och struktur börpåverka metoderna för mo-
dellering och de konstruktionsprinciper som
används är idag ett openetrerat metodområde.

Proj ektet, som är av tvärvetenskaplig natur,
syftar till att visa hur man tar fram och förvaltar
affärsmässigt intressanta begrepp och i vilka si-
tuationer detta kanIbör ske. Det kan konstateras
att den analys som genomförts under perioden
givit stöd för hypotesen att modelleringsleda-
rens roll och utbildning är fundamental för
lyckade modelleringar, samt att konstruktion
av ett antal mycket generella basmodeller som
hj älp i arbetet kan ge positiva effekter. Proj ektet
har även genomfört en mycket uppskattad tvär-
vetenskaplig workshop.
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PROJEK

Tillämpningsprolekt

För ut och tillämpar aktuell
teknologi och FoU-resultat och
ger feed-back tUIforskarna.

Syfte: kvalltetshölnlng och
produktivitetsförbättring.
KompetensutvecklIng hos
medverkande Intressenter och
SISU-personal. Det typiska
tlllämpnlngsprolektet:
• riktar sig mot aktuella

praktiska problem och behov
hos Intressenter

• leder till praktiska resultat
• typiskt: 2-3 Intressenter
• prolekttid: 2-3 år
• prolektstorlek: lO-IS personår

VDDS- Volvo PVlDataLogic/DIGITAL/SISU
- prolektet

Projektledare: IngemarPernevik (till juni 1988),
Uno Eriksson (från juni 1988), Volvo PV.
Mål för detta treårsprojekt är att med hjälp av
RAMATIC utveckla datorstöd för så många
komponenter i Volvo PV:s och DataLogics
gemensamma utveck1ingsmetod och löpande
tes taresultaten i aktuella systemutvecklingspro-
jekt hos Volvo PV. Projektets resursbehov är
uppskattat till ca 12 personår. Dessa resurser
fördelas över de deltagande parterna. Under
perioden har datorstödfunktionerutvecklats för
metodens två viktiga beskrivningstekniker: da-
taflödesmodellering och funktionsnedbrytning,
samt datamodellering (enligt en SASMO-lik-
nande teknik). Man är nu inne i en metodtek-
niskt ~ktig fas där funktionella beskrivningar
skallmtegreras med datamodellens specifika-
tioner. Dessutom är en del metodtekniska ut-

vidgningar, som höj er ambitionsnivån över vad
som ursprungligen planerades för metodik så-
väl som för verktyget, under implementering. I
projektet har man bl a funnit samband mellan
de vid systemutveckling aktuella modellerna
och modeller som används vid arbete kring
stra tegis k infonn a tionssystemp lanering. Utveck-
ling av datorstöd även för denna senare typ av
modeller planeras. Intensiv testverksamhet av
de aktuella modelleringsteknikerna görs i reali-
stiska testmiljöerinom Volvo PV.Arbetsformer
kring hantering av systemspecifikationer och
dokument i mycket stora projekt och använd-
ning av modelleringsverktyg analyseras särskilt.
Under 1988/89 kommer bl a en arkitektur för
flera samverkande CASE-arbetsstationer att ut-
formas och implementeras.
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PROJEKT

Referensproiekt

· flnanslseras till större delen av de
I prolektet Ingående
Intressenterna. Ett
tIllämpningsprolekt kan Ingå som
del I aktuellt utvecklIngsprolekt
hos Intressent

l tlllämpnlngsprolektgruppen kan
fritt förfoga över de specifika
resultat som framkommer

I generella resultat görs
tillgängliga Inom ISYI.

nsu:s roll är kompetensstöd,
tillhandahållande av metodik och
rerktyg; erfarenhetsinsamlIng.
nsu:s personal får kunskapshölnlng
)m praktikfältet.

Referensprolekt är
en samarbetsaktivitet som SISUIngått
mecl Intressent I syfte att utveckla och/
eller undersöka ny metodik eller nytt
verktyg. Referensprolekt kan också ta
formen av förstudie som eventuellt
leder till tIllämpningsprolekt . I regel
bekostas ett referensprolekt av
uppdragsgivaren.

DSS. - Ericsson Telecom
:i::!::::i::::::i::::i::;:i::::~::::::::,ii::i.::l:i:::iii;::::::::::::::::::::::::;:::::::,i!:::::::::i:::::::i::i:i::::::ii::::i::::!:li:!::l~::l:i:::::::::::i:::::;i:::mI::::::::ii::l::l'!,:::m;:i.iIi.~:i:i:::::i:l:::;::ti::iil::::'::'1:::'::1:':::1:::::::t:'::0:'::::::i.:::::'i~:::l:i::M'l):':':\~:'i:':tl::::::::::it::;Ei:::::i:::::::i::::::;:::::::::::::::::::;::::::':::;::i::,::~':::::::::]:::::':t::;:::':::j

Projektet leds aven styrgrupp där samtliga del-
tagande parter är representerade. Projektets
resultat förmedlas via en referensgrupp där
SISU-intressenter med 4 eller fler a~~elar ingår.
Referensgruppens ordförande är Orjan Odel-
~ög,Datalogic.

Projektledare: Anders Axrier, Ericsson
Telecom

proj ektets syfte ärutarbetande avsystemutveck-
lingsmodell, modem metodik och datorbasera-
de hjälpmedel förutveckllng av administrativa
system vid Ericsson Telecom. SISU medverkar i
detta projekt på uppdrag av Ericsson. Tonvik-
ten under 1987/88har lagts på metodik för s k
applikationsmodellering och databaskonstruk-
tion. En ny metod för applikationsmodellering,
som omfattar funktionsmodellering, dialogmo-
dellering och datamodellering, har utvecklats.
Metodens nyhetsvärde ligger i förbättrad be-
skrivningsförmåga, ökad precision och bättre
kontrollmöjligheter. Parallellt med metodut-
vecklingsarbetet har krav på lämpliga dator-
stödsfunktioner för applikationsmodellering
och databaskonstruktion (SQL-databaser) utar-
betats. Kraven omfattar även en strikt defini-
tion av de beskrivnings-objekt som hanteras av
metoden. Detta är nödvändigt för att med hjälp
av RAMATIC kunna generera för metoden avsett
datorstöd. Första versionen av ett datorstöd för
applikationsmodellering har i juni 19881evere-
rats för försöksverksamhet. En metodhandbok
omfattande applikationsmodellerin~ databas-
design, programkonstruktion mm håller på att
utarbetas av Ericsson med stöd från SISU.
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RJOJEKT

eferensproiekt

Informationsadministration vid
televerket,IA-proiektet

Projektledare Bertil Andersson, Televerket

samt
TRIAD -Proleketet

lA-projektet och TRIAD-projektet behandlar
båda området infonnations- och dataadmini-
stration. Medan lA-projektet är etablerat och är
orienterat enbart mot Televerket, är TRIAD-
projektet ett tillämpningsprojekt i startgropar-
na. TRIAD-projektet består främst av de delar
av lA-projektet, där kollektivforskningsinsat-
ser bedömts rimliga.

Under 1987 har SISU åt Televerket bedrivit en
förstudie inom området informationsadmini-
stration. Det primära syftet för Televerket med
att investera i området informationsadministra-
tion är att skapa en nödvändig bas för affärs-
verksamheten genom en effektiv och flexibel
inf6t'fltationsbehandling. En effektiv informa-
tionsadministration bedöms vara nyckeln till en

effektiv informatio nsförsörj ning. Förstudien har
koncentrerats på att studera möjligheterna till
och effekterna aven förbättrad infannatians-
försörj ning genom användning avmoderna me-
toder och tekniker inom området information-
sinformation. Arbetet är beställt av Televerkets
koncernplanering,KP. Som ett led i detta,haren
rapport av såväl läroboks- som scenario- och
utredningskaraktär framställts. De delar av
förstudierapporte n om inf ormatiansadminis tra-
tian, som inte direkt är televerksanknutna, görs
i närtid genom televerkets tillmötesgående till-
gänglig för samtliga medlemsorganiatoner i en
omarbetad version. Denna behandlar frågor
kring mål med lA samt hur verksamheten prak-
tiskt kan bedrivas och organiseras.

Som ett resultat av förstudien har andra etappen
av projektet startat under första kvartalet 1988.
Denna etapp innehåller b1.a. ett FoU-block,
vilket framför allt syftar till metod- och prototy-
putveckling. Blocket har under innevarande
kalenderår tilldelats 2,5 MKR i FoU-medel för
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rämst prototyputveckling kring datakataloger.
~nförsta prototypversion av ett grafiskt gräns-
.nitt till en datakatalog med integrerat uttagssy-
,tern har utarbetats - och blivit väl mottagen.
vled erfarenheter från denna utveckling pågår
:tt intensivt arbete med en andra prototypver-
,ion med ett förfinat gränssnitt och större funk-
ionalitet. Bland annat kommer SQL-satser att
~unna genereras för export till främmande rela
ionsorienterade databashan teringssystem, som
~ttresultat av användarens mer grafiskt oriente-
'ade specifikationer.

Jrototypen inriktas i första hand mot besluts fat-
arens arbetssituation, medan gränssnitt mot
iystemutvecklare hanteras summariskt. Metod-
ltveckling kring han tering av frågor i en distri-
merad miljö har påbörjats.

:nom modelleringsområdet pågår en aktivitet
iomsyftar till att stärka de semantiska uttrycks-
nöjligheterna i nuvarande modelleringsmeto-
ier för skapandet aven interimistisk standard.

Ett tillämpningsprojekt (TRIAD) kring delar av
FoU-verksamheten kan enligt förhandsanmäl-
ningar komma till stånd omedelbart. Projektet
är preliminärt definierat i ett antal s.k. work-
packages där olika intressenter kan deltaga. Ett
starkt intresse har redovisats från andra intres-
senter än Televerket, främst vad avser långsik-
tig utveckling av metodik och språk för koncep-
tuell modellering.
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Kontaktverksamhet
- -.:~::~-=_.-...•.---. - .•~-/ .. , ._ .. ~ 0.- .-:-::-:'

SISU har genom sina medarbetare en omfattan-
de kontaktyta med internationella forskning-
scentra, högskolor, samt med olika professio-
nella organisationer. Bland de senare kan näm-
nas IFIP, VLDB Endowment,ACM, IEEEoch de
svenska SSI, RDF och Svenska Dataförening-
en. Genom medverkan i utarbetande av pro-
jektförslag inom ESPRIT-2 har ett flertal nya
kontakter med såväl industri och näringsliv
som forskningscentra inom EG s_kapat.s.

~- - ... ~.-. -~-r
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FoU
Uppdrag

Uppdragsutbildning

Lid"lngö banar väg
for naturligt språk

Uppdragsforskning

Under året har kortare internku~ser ge-
nomförts för vissa intressenter. Overen-
skommeisen om ett omfattande utbildning-
sprogram för ABB har fullföljts enligt pla-
nerna. Sålunda har SISU i samarbete med
olika högskolor, främst Stockholms uni-
versitet, genomfört två omgångar av en
20-poängskurs i /I Affärsinriktad industriell
systemering" för ABE. En tredje omgång
har påbörjats, där även personal från an-
dra intressenter ingår som kursdeltagare.
SISU har även svarat för system-datatek-
nisk utbildning av ABB:s datachefer.

SISU ochIBM
Forskningen bedrivs inom två huvudom-
råden: naturligt språk analys och expertsy-
stem. För närvarande är åtta personer
involverade i någon eller några av de akti-
viteter som pågår. Varje delaktivitet be-
drivs som ett fristående projekt med en
eller flera deltagande personer. Arbetet
inom naturligt språk syftar huvudsakligen
till att öka kunskapen om både praktiska
och teoretiska gränser med dagens tekno-
logi samt att i viss mån flytta fram dessa
gränser för den typ av system där naturligt
språk används som användargränssnitt.
Inom expertsystem pågår huvudsakligen
aktiviteter inom området kunskapsbase-
rade system i kombination med övervak-
ningssystem.

29
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nlressenlföreningen
Allmänt

Den 16 februari 1984 hölls ett konstitue-
rande möte för ISVI - Intressentföreningen
för Svensk Informationssystemutveckling.
ISVI bildades genom medverkan av ca 20
organisationer / företag representerande
följande branscher:

offentlig förvaltning
statliga verk
industri
bank
försäkring
dataindustri (tillverkare, konsulter, service)

Intressentföreningen är öppen för alla för-
etag/ organisationer/ statliga och ~ommu-
nala verk/ mydigheter samt enskilda per-
soner som önskar främja föreningens än-
damål. Föreningens ändamål och verksam-
het regleras av dess stadgar. Föreningens
styrelse skall bl a

- utforma och fastställa SISU:s ramprogram
- förhandla och teckna avtal med STU
- utse föreningens ledamöter i SISU:s

styrelse .
- föreslå budget för föreningens utgIfter och

inkomster
- föreslå medlemsavgifternas storlek

teckna avtal mellan förening och medlem.

SISU:s verksamhet finansieras genom att
varje medlem i ISVI tecknar ett antal årliga
'andelar' .

ISVI:s styrelse

Efter en period med inter~styrelse ;ald~s
ISVI:s ordinarie styrelse VIdISVI:s arsmo-
te 84-05-22.Ny styrelse valdes vid årsmö-
tet den 86-12-05 och vid ISVI:s extra med-
lemsmöte den 87-06-03. Ytterligare ny
styrelse valdes vid ISVI:s extra medlems-
möte den 88-06-02. Följande personer val-
des:

lars Arosenius, IBM, suppleant
Carl-Erik Carlsson, TelelOGIC, suppleant
Hans Christensson, Volvo PV
Inge Dahlberg, Uni sys, suppleant
Hans Holmberg,FFV, suppleant
Gösta lindberg, Ericsson, ordförande
Ove lundvall, SAS Data, suppleant
Kerstin Norrby, Statskontoret
Torleif Olhede, Försvarsstaben, suppleant
Örjan Odelhög, Data logic
Gert Persson, Posten
Henry Samuelson, Televerket
Staffan Westbeck, Digital

Till sekreterare i ISVI valdes
Christer Dahlgren, Ericsson.

30
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ISVl:s medlemmar oc:h
kontaktpersoner.

I') ISVI:s styrelse svarar även för tillsättning
aven programkommitte som har till upp-

,., gift att bistå styrelsen med uppföljning av
'"~l!i'~T:"!'i ramprogramrnet och med planering av

framtida kollektiv forskningsverksamhet.

ISVI:s programkommitte har under
perioden bestått av:

]anis Bubenko, SISU (adjungerad)
~hrister Dahlgren, Ericsson, ordförande
Orjan Odelhög, Data Logic
Ulf Olofsson, Televerket
Lars Swärd, Volvo PV
Staffax:Westbeck, Digital

Förteckning per den 1988-06-30 med kon-
taktpersoner

AR-bolaget, Anders Boman
ABB Data, Gunnar Nilsson
AU-Gruppen, Sven-Bertil Wallin
DataLogic, Örj an Odelhög
Digital, Staffan Westbec.k
Enea, Bo Steinholtz
Ericsson, Christer Dahlgren
FFV Elektronik, Hans Holmbero
FRI, Stig-Åke Nilsson o
Försvarsstaben, Torleif Olhede
IBM, Lars Arosenius
Infologics, Dick Eriksson
IRM Consult, Eskil Swende
K,?mmundata, Gunnar Sandberg
Mimer Software, Lars-Erik Jansson
Philips Elektronik, Stellan Borg
Posten, Gert Persson
Programator, Håkan Friberg, Per Tiden
Riksskatteverket, Lars Olsson
SAAB-Scania, Sven Yngvell
SAS Data, Ove Lundvall

oSISU:s vericsaml>ellQ81Iaa.

31

S-E-Banken, Peter Söderström
SKF, Bo Lindahl
SPADAB, Göran Lustig
Skandia-Data, Anders Fungdal
Statskonsult, Per-Olof Hultman
Statskontoret, Kerstin Norrby,

Lars Hellberg
Södra Skogsägarna, Jerry Nilsson
(Södra Data)

Televerket, ADB-Service,
Henry Samuelson

Televerket, Avd f grundteknik,
Birgitta Carlson,
(TelelOGIC), Karl-Erik Carlsson

Unisys, Inge Dahlberg
Vattenfall, Georg Karlen
Volvo Data, Kenneth Pettersson
Volvo Lastvagnar, Magne Källström
Volvo PV, Uno Eriksson
Arthur Young, Åke Ekström



Ekonomi
Balansräkning den 30 lunl 1988

TillGÅNGAR 880630 870630

Kassa och bank 1.431.789 177.803

Kundfordringar 763.175 1.853.293

Förutbet. kostn. och upplupna intäkter 32.769 75.918

OmsättningstlJ/gångar 2.227.733 2.107.014

Anskaffningsvärde, datorer, inventarier 2.041.503 635.897

Ackumulerade avskrivningar 1.025.965.1. 300.860J.

Anläggningstillgångar 1.015.538 335.037

S:A TillGÅNGAR 3.243.271 2.442.051

SKULDER OCH EGET KAPITAL

leverantörsskulder 37.500 556.200

Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter 182.080 80.103

'Övriga kortfristiga skulder 1.498.772 850.859

Kortfristiga skulder 1.718.352 1.487.162

Årets överskott 570.030 651.496

Eget kapital 954.889 303.393

Fritt eget kapital 1.524.919 954.889

S:A SKULDER EGET KAPITAL
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3.243.271 2.442.051
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Itesultaträknlng för verksamhetsåret 87/88

880630 870630

Verksam hetsintäkte r

Övrigt

nÖRELSENSINTÄKTER

13.958.230 10.188.169

300.000

13.958.230 10.488.169

l.iÖRELSENS KOSTNADER

Resultat töre avskrivn.

SAvskrivningar

Resultat efter avskrivn.

Ränteintäkter

Räntekostnader

Finansiella intäkter & kostn.

\RETS RESULTAT

,ISU:s verksam hel 1987188-

12.974.630./. 9.809.433./.

983.597 678.736

725.105.1. 143.587./.

258.492 535.149

311.893 118.611

355.1. 2.264./.

311.538 116.347

570.030 651.496
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Årets totala intäkter uppgår till 14.270
kkr. Av dessa utgör 3.746 kkr intäkter
för utförda uppdrag. Övriga intäkter
utgör insatser från STU/4.200 kkr och
ISVI 6.012 kkr samt finansiella intäk-
ter 312 kkr. Uppdragsverksamheten
har gett ett överskott på 1.808kkr som
bidragit till finansieringen av avtals-
bunden forskningsverksamhet (tre-
partsavtal mellan STU/ISVIoch SISU)
samt ett totalt överskott för verksam-
hetsåret. Overskottet möjliggör en för
SISU angelägen fortsatt uppbyggnad
av eget kapital.



· Noter: förklaring

1 Ett CASE-skal är ett datorstöd som ge-
nom lämplig programmering och parame-
tersättning kan göras till ett datorbaserat
verktyg för valfri systemutvecklingsme-
tod.

22 ESPRIT - European Strategic Programme
for Research in Information Technology

33 SYSLAB - The Systems Development
and Artificial Intelligence Laboratory vid
KTH/SU har ett nära samarbete med SISU
rörande kunskapsbaserade system, syste-
meringsmetodik samt databasteknologi.

4Varav 104.821 kr utgör VLDB-fond, som
förvaltas av SISU.

SAvskrivningar har skett med 50%på dato-
rutrustning och 30% på övriga inventarier.

34
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Framtidsplaner

De mer långsiktiga planerna för SISU:s
verksamhet/ dvs 1990 ochframåt/hållerpå
att utarbetas i ISVI:s programkommitte bl
a i form av ett ramprogram för perioden
1990/93. SISU:s nuvarande ramprogram
skall följas under de närmaste två åren,
dvs 1988/90.

Erfarenheterna av den aktuella strategin,
dvs att driva verksamheten främst i form
av samarbetsprojekt och tillämpningspro-
jekt är goda. Den strategin bör under de

·SISU:s verksamhet 1987188·

närmaste åren bibehållas. Under 1988/89
beräknas ytterligare ett tillämpningspro-
jekt att startas ( i området iniormationsad-
ministration och databaser). Två samar-
betsprojekt är under planering: 1) CASE-
LAB: systematisk studie av CASE-verk-
tyg, samt 2) ett samarbetsprojekt rörande
undersökning av organisationers kompe-
tens i systemutvecklings området.

Kista 1988-09-13
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SISU flyttade
inya lokaler
i Electrum
i börian av
1988.

•n

Adress:
Isaflorclsgatan 26
Box 1250, 164 28 Kista
Tfn: 08 - 752 16 00
Fax: 08 - 752 6800
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