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Sedan starten 1985 har SISU:s verksamhet utvecklats myck-
et tillfredsställande. Antalet intressenter har ökat från 22 till
38. Omsättningen har ökat från ca 6Mkr till 26 Mkr. Antalet
anställda var från början 12, nu 36. Uppdragsforskningen
har ökat från några hundra tusen kronor till 8Mkr.

Vad som också är mycket glädjande är att engagemanget
från intressenterna har utvecklats mycket kraftigt under de
senaste två åren. Satsningen i form av främst personalresur-
ser från intressenterna i olika projekt kan beräknas under
perioden 88/89 till ett värde av 6 Mkr.Denna satsning och
ökningen av uppdragsforskningen talar for att SISU bedri-
ver en verksamhet och har en kompetens som svarar mot
behoven hos sina intressenter. Även resultat som utvecklas i
samband med uppdragsforskningen får oftast spridas utan-
for det aktuella projektet till nytta for andra, närbesläktade
projekt. Man märker att en kollektiv känsla börjar uppstå.

En annan glädjande utveckling är SISU:s lyckade satsning
på samarbete inom EG:s ESPRIT projekt. Detta samarbete
är i gång och redan har resultat av stort intresse presente-
rats.

SIS U har en intressant verksamhetsperiod med många
möjligheter framfor sig. De närmaste åren bör vi i ökad
omfattning arbeta på att stärka vårt samarbete med utländ-
ska forskningscentra. Samtidigt måste vi på alla sätt hjälpa
till att stimulera den svenska högskoleforskningen i de
datavetenskapliga områden som är vitala fOross och där den
svenska forskningsaktiviteten är låg. Dessa områden är
främst metodik fOr systemutveckling, datorstöd, software
engineering och databasteknik.
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Vi bör också fortsätta att stimulera våra intressenter att öka
de egna insatserna på forsknings-, utvecklings- och utbild-
ningssidan. En god metod- och utvecklingskompetens är
grunden till att kunna ta emot de mer avancerade resultaten
som kommer från såväl forskningen som de mer kvalificera-
de konsultfOretagen. Sådana resultat är nyckeln till en
fOrbättrad informationshantering. En förbättrad informa-
tionshantering är nödvändig fOratt bibehålla vårt närings-
livs konkurrensförmåga på 1990-2000 talet. Vi måste därför
arbeta på att utveckla våra organisationer att bli goda FoU-
konsumenter.

Vårt datanäringsliv har hittills visat litet intresse för sam-
arbete inom europeiska forsknings- och utvecklingsprogram,
som ESPRIT. Värdefulla erfarenheter om vad ett framtida
närmare samarbete med EG-organisationer kan innebära,
går därmed näringslivet förbi. Varje svensk organisation är
numera välkommen att ta kontakter och komma med förslag
om nyttiga projekt. SISU bör i framtiden kanske spela en
ännu mer aktiv roll vad avser att stimulera till vårt lands
samarbete på det internationella FoU-planet.
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l. Översikt

1.1 Allmänt

1.2 SISU:sInriktning CKh roll
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I juni 1987 undertecknades det andra treårsavtalet mellan
Styrelsen för Teknisk Utveckling och Intressentföreningen
för Svensk Informationssystemutveckling att, under perio-
den 870701-900630, finansiera viss forsknings- och utveck-
lingsverksamhet och att ge uppdrag till Svenska Institutet
för Systemutveckling att genomföra verksamheten enligt
de riktlinj er som anges i ett mellan parterna överenskommet
ramprogram. All verksamhet som SISU för närvarande
bedriver ansluter till gällande ramp rogram.

SISU får härmed avge redogörelse för verksamhetsåret
880701-890630.

SISU:s arbete syftar främst till att effektivt tillgodogöra
ISVI-intressenter utvecklingspotentialen i modern infor-
mationsteknologi. SISU:s roll är härvid att tillvarata och
tillämpningsanpassa forskningsresultat inom IT-{lmrådet
och förmedla dessa till sina intressenter. Syftet är också att
förmedla tillämpningsfältets problem och behov till forsk-
ningsfältet, för att bidra till en relevant inriktning av
insatserna. SISU:s uppgift är således kompetensutveckling
och kunskapsöverföring i vid mening.

För att kunna förverkliga dessa syften, krävs att SISU
upprätthåller en bred kontaktyta såväl nationellt som in-
ternationellt med institutioner och forskare som bedriver
FoU och/eller kunskapsförmedling inom informationssys-
temområdet, och närliggande områden. Under perioden har
SISU:s kontaktnät internationellt berikats avsevärt genom
institutets medverkan i EGs ESPRIT-projekt.

SISU skall även upprätthålla en mot samhälle och närings-
liv riktad kontaktverksamhet med uppgift att studera och
utvärdera marknadsförda metoder och hjälpmedel för sys-
temering samt system för viktiga och nya tillämpningar.
Syftet är härvid att klargöra behovet av FoU-insatser inom
området, att fungera som kunskapsbank inom systemut-
vecklingsområdet och att främja överföring av kunnande
inom IT -området till näringsliv och förvaltning.
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SISU:s verksamhet styrs av det avtalade ramprogrammet.
Ramprogrammet föreskriver FoU insatser inom ett antal
programområden. För perioden gäller de områden som
beskrivs närmare under avsnitt 2. Arbetet bedrivs i form av
projekt. Ett projekt lämnar bidrag till ett eller flera av
ramprogrammets områden.

SISU:s tekniska personal är organiserad i ett antal kompe-
tensområden. Ett projekt sorterar under ett kompetensom-
råde, men drivs normalt med personalinsatser från flera
områden. VaIje område har en chef, som ansvarar för
bevakning av och kompetensutveckling inom det aktuella
området, för SISU-personal såväl som för intressenters
personal. För närvarande gäller följande kompetensområ-
den och ansvarsförhållanden.

• Metoder och modellering. Utveckling och tillämpning
av modern metodik för analys och specifikation av system
med tonvikt på de tidiga, verksamhetsorienterade faserna.
Ansvarig för området är Hans Willars

• Datorstöd för systemutveckling. Kunskapsutveck-
ling i området CASE (Computer Aided Software Engineer-
ing) dels genom egen prototyp utveckling dels genom studier
av tillgängliga produkter och forskningsprototyper. Ansva-
rig får området är Lars-Ake Johansson

• Människa datorinteraktion. Utveckling av kunskap
och prototyper som starkt förbättrar och underlättar icke-
specialisters möjligheter att nyttiggöra information i data-
baser och andra komplexa system. Utveckling av multime-
dia-system. Ansvarig får området är Stig Berild

• Kunskapsbaserade system. Utveckling och tillämp-
ning av sådan Al-teknik som är relevant får SISU:s FoU
inom systemutvecklings och tillämpningsområdet. Grup-
pen skall ses som en resurs för SISU:s såväl som dess
intressenters olika aktiviteter där behov av särskild Al-
kompetens krävs. Ansvarig får området är Erik Knudsen

För kunskapsöverföring i vid mening, dvs för publikatio-
ner, rapportering, seminarier, konferenser, mm ansvarar
Lars Bergman
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1. ÖVersikt
1.3 VerksamheleftS Inrlklnlng, organisailon och arbelsformer

Projekt bedrivs vid SISU under vissa definierade former.
Tillämpningsprojekt (TP)riktar sigmot någrå intressen-
ters praktiska och aktuella problemställningar for att där-
vid fora ut och tillämpa aktuell teknologi och metodik.
Syftet är här främst att nå en direkt kvalitetshöjning och
produktivitetsforbättring, men även kompetensutveckling,
hos deltagande intressenter. Ett så kallat samarbetspro-
jekt (SP) gäller en avgränsad problemställning av intresse
for flertalet medlemmar, som drivs aven mindre grupp
intressenter över något års tid. Denna typ av projekt resul-
terar vanligen i en rapport. Erfarenheten visar dock att
deltagande i själva processen är den absolut fomämsta
formen för intressentens kunskapsuppbyggnad. Denna
erfarenhet har lett till att en ny typ av samarbetsprojekt
startats under året, vilka syftar till att bygga upp och
etablera kompetensnät inom viktiga kunskapsområ-
den. Projektledare för tillämpnings- och samarbetsprojekt
är normalt personer från intressentorganisationer. I tillägg
till TP och SP förekommer SISU-intema FoU-projekt som
arbetar på sådan kunskapsutveckling som krävs for att
starta kunskapsformedling till intressenterna genom ett
TP eller SP.

Projekt bedrivs även som FoU-uppdrag riktat direkt mot
viss intressent. Kunskapsöverföring avseende generella
resultat samt rapportering från enskilda projekt sker nor-
malt genom konferenser, seminarier och publikationer i
olika skriftserier.

Verkställande direktör under budgetåret har varit Janis
Bubenko jr. och vice verkställande direktör under hu-
vuddelen av perioden har varit Björn Nilsson. Under året
har vid SISU bildats en personalförening, vars represen-
tant i styrelsen är Benkt Wangler.

SISU hade vid periodens ingång 18 personer fast anställda
och 4 objektsanställda. Vid periodens utgång har SISU 26
fast anställda och 10 objektsanställda.
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Antalet intressenter har ökat från 36 till 38 och antalet
andelar från 117till 127. Perioden utmärks främst dels av
ett kraftigt ökat engagemang från intressentemas sida i
SISU:s tillämpnings och samarbetsprojekt dels av SISU:s
satsning på samarbete inom ramen för EGs ESPRIT-pro-
gram.

Engagemanget i SISU:s TP eller SP i persontimmar räknat
har ökat från ca4000för 1987/88till ca 9000för 1988/89.Ett
omfattande förberedelse och planeringsarbete vad gäller
EG:sforskningsprogram förinformationsteknologi -ESPRIT
-har resulterat i att SISU medverkar i två ESPRIT projekt,
TEMPORA och KIWIS.

Institutets omsättning har i fdrhållande till fdregående
period ökat från 14Mkr till 25.8 Mkr. Intäktema från FoU-
uppdrag hos institutets intressenter har utvecklats från ca
2 Mkr till 8.5 Mkr. En stor del av överskottet från denna
verksamhet har förts till den kollektiva forskningen ochhar
även bidragit till att möjliggöraSISU:smedverkan iESPRIT.
Åtskilligt har investerats i kompetensutveckling av perso-
nal och i rekrytering av ytterligare kompetent personal för
att bättre fdrbereda SISU fdr framtida behov.

På grund av den kraftiga expansionen har en medveten
satsning på att fdrstärka ledningsstrukturen gjorts bl a
genom att inrätta en vVD-befattning.

När det gäller SISU:s inriktning har under perioden en
kraftsamling skett kring konceptuell modelleringsmetodik
för tidiga faser av systemutvecklingsprocessen som riktar
sig mot organisationers verksamhet. Implementerings-
arbete på prototypsidan har tonats ner. Det senare innebär
att området objektorienterad systemutvecklingsteknik i
stor utsträckning har omorienterats från implementering
aven avancerad prototyp (AVANCE), till metod- och kun-
skapsutveckling, vilken bedrivs inom området metoder och
modellering.
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1. ÖVersikt
1.4 Periodens verksamhet - en sammanfattning

Medverkan i ESPRIT projekt har
skapat en möjlighet att även
bedriva mer långsiktig Foo.

Fortsatt kraftig satsning har gjorts på CASE-området. Det
egenutvecklade CASE-skalet RAMATIC har pårterats till
DEC och IBM miljö och används nu, anpassat till intressen-
temas metodik, i en rad praktiska projekt hos intressenter-
na. Det under igångsättning varande tillämpningsprojektet
CASE-LAB syftar till systematiska experiment med ett
flertal olika CASE verktyg. Ett antal delprojekt har redan
startats. Detta gäller även för tillämpningsproj ektet TRIAD,
en större satsning inom området informationsadministra-
tion och modellering. TRIAD har sitt ursprung i de resultat
som åstadkommits inom det s.k. lA projektet och det intres-
se för avancerade, grafiska gräns snitt mot databaser som
skapats genom framtagning av HYBRIS prototypen.

SISU:s medverkan i ESPRIT-projekten TEMPO RA och
KIWIS har skapat en möjlighet att även bedriva mer lång-
siktig FoU inom områdena avancerad konceptuell modelle-
ring, "requirements engineering" och federerade databas-
system. Den har dessutom skapat många värdefulla kon-
takter till industri och forskningscentra inom den europeis-
ka gemenskapen. På det nordiska planet har SISU svarat
för ledningen av ett samarbetsprojekt, HSQL, som utveck-
lar en kombination av grafiskt och naturligt språk gränss-
nitt mot databaser.

SISU forskare har varit aktiva i intemationella, vetenskap-
liga samarbetsorgan och rönt framgångar genom deltagan-
de och publicering av forskningsresultat i välrenommerade
vetenskapliga konferenser, mm. För att kunna nå uppställ-
da mål för institutets verksamhet har SISU skapat en policy
att ca 15-20% av arbetstiden bör användas för egen vida-
reutbildning och kompetensutveckling. Som en följd av
detta har ett flertal SISU-forskare med framgång deltagit i
forskarutbildningen i data- och systemvetenskap vid KTH/
SU. Under perioden har två större, lyckade konferenser
genomförts i samarbete med bl a SSI: "Metoder och Dator-
stöd i Samverkan", september 1988 i Göteborg (ca 250
deltagare), och den intemationella CASE-89, i maj 1989 på
ELECTRUM, Kista (ca 300 deltagare).
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Styrelsen har under perioden haft följande sammansätt-
nmg:

Ledamöter utsedda av STU:

Bengt Carlefall, ADB-kontoret i Göteborgs
kommun
Lars-Erik Dahlgren, SAF
John Fiirstenbach, Stockholms universitet,
suppleant
Marita Westerström, Sveriges Kommunal-
tjänstemannaförbund

Ledamöter utsedda av ISVI:

Gösta Lindberg, Ericsson, ordförande
till 1989-06-20
ärjan Odelhög, Data Logic, v. ordförande
Torleif Olhede, Försvarsstaben, suppleant,
t.o.m. 1989-06-20
Gert Persson, Posten, ordförande
f.o.m. 1989-06-20
Eva Samuelsson, Ericsson, suppleant,
f.o.m. 1989-06-20
Henry Samuelson, Televerket
Staffan Westbeck, Digital

Revisorer utsedda av ISVI:

Per Saur, Sjöåkers Revisionsbyrå AB
mf Egenäs, Sjöåkers Revisionsbyrå AB
(suppleant)
mf Olofsson, Televerket
Stig-Åke Nilsson, FRI (suppleant)

Revisor utsedd av STU

Gunnar Helin
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2 ForsknIng I
ramprogrammets
områden

10

Vi väljer att redogöra för periodens FoU-verksamhet sedd
ur det avtalade ramprogrammets perspektiv. Enligt
denna har forskningen strukturerats i fyra områden

l Systemutvecklingsmetodik och miljöer
2 Datorstöd för Systemutveckling och

Förvaltning
3 Data- och Databasteknologi
4 MänniskaIdatorinteraktion

Bidrag till dessa FoU-områden har kommit såväl från den
kollektiva FoU-verksamheten som från uppdragsforskning
och från medverkan i Nordiska projekt. Aktivt deltagande i
europeiska projekt inom ramen för ESPRIT har givit ytter-
ligare viktiga bidrag till ramprogramverksamheten.
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Området har som mål att bredda och fördjupa kunskap om
moderna metoder för specifikation och konstruktion av
informationssystem. Speciellt skall beaktas behovet att
utveckla metoder och hjälpmedel för tidiga modelleringsfa-
ser (vid t ex mål-, problem- och verksamhetsanalys) och
möjligheten att tillämpa datorstöd och kunskapsteknik för
att förbättra kvaliteten i arbetet.

Området har under året känt av ett starkt ökande efterfrå-
getryck från intressenterna. Verksamheten inom området
har främst inneburit utvecklingsarbete avseende metoder
för konceptuell modellering samt data- ochinformationsad-
ministration. Arbetet har bedrivits inom tillämpnings- och
samarbetsprojekt samt somFoU-uppdrag. En ökande efter-
frågan på mycketkvalificerad modelleringsledningförmärks.
Intressentorganisationerna är på väg mot en betydligt mer
sofistikerad syn på informationsbehandling som ett kon-
kurrensmedel, ochhar därmed behov av mer stringenta och
avancerade modeller och analyser.

Konceptuell modellering, begreppsutveckling.
Metodarbetet har främst berört vidareutveckling av med-
lemsorganisationers metodik för konceptuell modellering
ochverksamhetsanalys. Deflesta beskrivningstekniker som
används ipraktiken idag är "semantiskt fattiga", dvs deras
förmåga att uttrycka mer komplexa begrepp och samband
är låg. Detta gör att modelleringsprocessen inte fångar upp
viktiga aspekter av de verksamheter sommodelleras ochde
datorstöd som ska produceras. I dagsläget finns ett uttalat
behov av att föra in en större uttrycksfullhet - "semantisk
kraft". I detta sammanhang utvecklas även kravspecifika-
tioner avseende datorstöd för konceptuell modellering och
verksamhetsanalys_

Att modellera innebär att utveckla organisationens språk
för att beskriva organisationens information och - i framti-
den - dess "kunskap". Den framväxande insikten att organi-
sationens språk är ett kultur bärande instrument med star-
ka styreffekter har lett till en ansträngning att utveckla
metoder för att styra modelleringsprocessen mot affärsmå-
len. Den beskrivning av organisationen somimplementeras
i databaser blir därigenom bättre anpassad till verksamhe-
ten.
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2 Forskning I rampregramrnets områden
2.1 Onvådet SystemutveddlngsmetodJk och Millöer

2

Samarbetsprojektet ABA (affärsinriktad begreppsanalys),
som är av tvärvetenskaplig natur, har studerat hur man tar
fram, förvaltar och vidareutvecklar affärsmässigt intres-
santa begrepp och i vilka situationer detta kan/bör ske.
Projektet har även genomfört en mycket uppskattad tvärve-
tenskaplig workshop. Slutrapport framställs under septem-
ber 1989.

Explorativa projekt typ ABA, praktiska erlarenheter och
intressenternas önskemål har sammantaget inspirerat till
en vidgad syn på modelleringsområdet. Successivt har det
vuxit fram en betoning av konceptuell modellering i vid
mening som en teknik för att skärpa tänkandet ifom ett
problemområde. Erfarenheter från praktikfältet har påvi-
sat modelleringens mångskiftande och ofta multipla nyt-
toeffekter, givet att man har förståelse för hur dessa skall
kunna tillgodogöras.

Ledstjärnan för SISU:s satsningar på modellering skall
därför vara "nyttoeffekt i arbetssituation": Nyutvecklad
generell baskunskap inom modelleringsområdet skall via
praktiskt utformade arbetsmetoder och datorstöd kunna
appliceras i verksamhetssituationer för att komma till
mångskiftande nytta i företag och förvaltningar. Genomför-
da och pågående arbeten visar redan relevansen i denna
inriktning. Några exempel följer här.

FoU-uppdraget "Generalkarta" syftar till att för en intres-
sents räkning visa hur verksamheten kan beskrivas på en
översiktlig nivå, för att sedan kunna avgränsas i delområ-
den och detaljeras vidare. Effekterna blir bl a gemensam
begreppsbildning, tydligare samspel och överblick för alla
parter i verksamheten. Vi får en mer semantiskt rik, och
kvalitativt bättre "karta" än den traditionella organisa-
tionsbilden.

SISU:s traditionella "lAS-konferens" genomfördes i april-
89 som en serie föredrag varvade med workshops på temat
"medveten modellering ger effekter!". 20 deltagare från
intressenterna och SISU behandlade ämnen typ naturligt
språk, objektorientering, kunskapsteknik, m fl, i anslut-
ning till modellering. Konferensens frågeställningar täckte
hela spannet från modelleringstekniska detaljer till olika
modellers användningsområden och gav därför tillfälle till
en första förankring av SISU:s inriktning i området.
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2 krsknlng I ramprogrammets områden
2.1 Området SystemutvecklIngsmetodIk och MlI(öer

Dessutom har ett antal mindre projekt med modelleringsin-
riktning genomförts, främst i syfte att pröva någon aspekt
eller tydliggöra problemställningar i modelleringen. Det
finns också en stark efterfrågan från intressentorganisatio-
nema på kvalificerad utbildning i modelleringsledning, som
i viss utsträckning kunnat tillgodoses.

Projektideer som har förts fram under våren och nu ligger i
startgroparna avser bl a modellering som bas för utveckling
av kunskapssystem, samt "artikulationsproblemet": hur
gör man för att uppfatta, urskilja och avgränsa på rätt sätt
i modelleringens initiala skede?

Informations- och dataadrninistration
Arbete har vidare bedrivits med inriktning mot strategi- och
organisationsfrågor vid införande och bedrivande av infor-
mations- och dataadministrationsaktiviteter i större orga-
nisationer.

Samarbetsprojektet "Dataadministration" har framlagt en
preliminär slutrapport vid ett seminarium i juni 1989. Ett
antal arbeten med anknytning till informatik eller AUI
ADB-strategier beräknas komma igång under kommande
höst.

Under våren har ett antal förberedande aktiviteter genom-
förts för start av ett nytt TF inom området informationsad-
ministration - TRIAD. Att investera i området informa-
tionsadministration är att skapa en nödvändig bas för
affärsIsakverksamheten genom en effektiv och flexibel in-
formationsbehandling. En effektiv informationsadministra-
tion är nyckeln till en effektiv informationsförsörjning.

TRIAD-projektet planeras starta under hösten 1989. Pro-
jektet baseras främst på de delar av lA-projektet (ett FoU-
uppdrag riktat mot Televerket), där kollektivforskningsin-
satser bedömts rimliga. En anpassning har skett till övriga
intressenters önskemål, speciellt Postens.

För närvarande planeras aktiviteter inom delprojekten
verksamhetskrav, metoder för modellering - nästa genera-
tion modellering, utveckling av avancerad modelleringsle-
darutbildning, metoder för datakatalogers struktur och
samverkan samt utveckling av granska gräns snitt och andra
prototyper. Projektet beräknas pågå under 3,5 år och årlig
budget beräknas till 12 Mkr.
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2 Forskningl rampr.ammets områden
2.1 Omradet Systemutveddlngsmelodlk och Mlllöer

Att avhjälpa logiska fel eller
kvalitativa brister kostar mångfalt
mer ju senare de upptäcks under
utvecklingsprocessen.
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Kvalitetskontroll
Dagligen utvecklas och dokumenteras hundratals datamo-
deller, verksamhetsmodeller, begreppsmodeller, dataflö-
desmodeller o s v. På basis av dessa byggs sedan informa-
tionssystem. Det fInns då stor risk att logiska fel och andra
kvalitativa brister hos dessa problemnära modeller och
specifIkationer fortplantar sig till de implementerade syste-
men. Att avhjälpa logiska fel eller kvalitativa brister kostar
mångfalt mer ju senare de upptäcks under utvecklingspro-
cessen. 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 problem-
orienterade specifIkationerna med avseende på kvalitet.
Under perioden har studier om förbättrad kvalitetskontroll
bedrivits i direkt anslutning till tillämpning av RAMATIC
i olika projekt. Datorstödet har i flera fall kompletterats
med utökade kontroller i syfte att upptäcka icke-triviala
brister i systemspecifikationerna.

KOS-Kompetensnät för Objektorienterad Systemut-
veckling.
Objektorientering har blivit något av ett mode-begrepp.
Sådana begrepp kommer snabbt till användning inom vitt
skilda områden och blir därmed svårgripbara. Man hittar
idag objektorientering inom bl.a. områdena programme-
ring, databaser, 4GL- och CASE-verktyg, datamodellering
och systemutvecklingsmetoder. Mest etablerat är objekt-
orientering inom programmeringsområdet med existeran-
de språk, årliga konferenser mm. Man kan ana en objekto-
rienterad trend även inom övriga områden, områden som
ligger centralt inom SISU:s verksamhet.

Många av SISU:s intressenter har antingen redan satsat på
eller står i begrepp att närmare studera objektorienterade
modeller och metoder. En allmän osäkerhet inför områdets
betydelse för den egna verksamheten har också markerats
från flera intressenter. En grundläggande kompetensupp-
byggnad har därför ansetts i högsta grad angelägen.
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2 Forskning I rampr'Olrammels områden
2.1 Omrlulet SystemulYeckllngsmetodlk och MJliöer

Kompetensnätet KOS startades vid vårens början. Den
forsta etappen har pågått under våren och omfattat 7
heldagsmäten med mellanliggande litteraturläsning. Syn-
fältet har varit systemutvecklingens alla faser, inte speci-
fikt programspråk eller programmeringsmetodik. Arbetet
har inriktats mot att "reda ut begreppen", att lära mer
genom att lyssna, läsa, redovisa ochdiskutera. Expertkun-
skap har erhållits genom inbjudna gäster somi seminarie-
form presenterat något intressant tema.

För närvarande pågår arbete på skriftlig redovisning. I
mitten av hösten kommer gruppen att fatta beslut om en
eventuell fortsättning av projektet. Tanken är i så fall att
arbetet under etapp 2 inriktas mot framtagning av (åtmin-
stone en skiss på) en sammanhängande metodkedja där
objektorienterade modeller utgör en vital del.

TEMPORA· nästa generations systemutveckling
SISU medverkar sedan januari 1989 i ESPRIT projektet
TEMPORA.I projektet samverkar åtta forskar-team från
Belgien, Storbritannien, Grekland, Norge och Sverige.
Projektet arbetar med att utveckla en radikalt ny metodik
for systemutveckling.

TEMPORA bygger på tidigare forskningsresultat (bl a
ESPRIT-1projektetRUBRIC (Nr. 928)ochtidigare arbeten
vidSYSLAB,Sverige),somutgår ifrån synsättet att utveck-
ling av ett dataintensivt IT-system är liktydigt med utveck-
ling ochunderhåll aven "kunskapsbas" avverksamhetsreg-
ler och data (begreppet "business rules" har myntats i
intemationella sammanhang, men det ger en felaktig anty-
dan om att synsättet är begränsat till administrativa sys-
tem enbart).

TEMPORA'sbärande ide är således att framtidens syste-
mering skall ske genom en ny, nyAD-orienterad"metodik
som fokuserar på verksamhetsbegrepp och"verksamhets-
regler" (s.k. "business rules"). Metodiken bygger på en
integration av objektorientering och logikprogrammering.
Temporal logik används for att beskriva verksamheten,
dess begrepp ochregler, i ett utsträckt tidsperspektiv. Den
praktiska tillämpbarheten säkras genomatt koppla meto-
den och miljön till befintliga relationsdatabashanterare.
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Framtidens systemering skall
ske genom en ny, "VAD-
orienterad" metodik som
fokuserar på verksamhets-
begrepp och "verksamhets-
regler"
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2 Forskning I ramprogrammets områden

2.2 Området Datorstöd för
Systemutveckling och
Förvaltning.
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På forskningsfronten är helt nya CASE verktyg på väg för
utveckling och förvaltning av informationssystem. Dessa
karakteriseras framför allt av att man i mer användarvän-
liga termer modellerar (specificerar) verksamhet och infor-
mationssystem och att man använder teknik från Al (Arti-
ficiell Intelligens) området för att såväl stödja användaren
som för att kontrollera och diagnosticera inmatade specifi-
kationer. Innehållet i dessa högnivå-modeller utgör däref-
ter ett stringent underlag för realisering av informationssy-
stem.

På marknaden finns idag uppskattningsvis över 100 kom-
mersiellt saluförda CASE-verktyg. Erfarenheter av tillämp-
ning av dessa verktyg på realistiskt stora och komplexa
projekt är däremot sällsynta.

Verktygen är, med få undantag, utformade för att enbart
stödja vissa vanligare beskrivningstekniker. Få, om ens
några, svenska organisationer tillämpar metodik som helt
ansluter sig till dessa verktygs saluförda tekniker. De me-
toder och tekniker som används av svenska organisationer
är ofta av annan typ än de som återfinns i verktygen på
marknaden. Bruk av de kommersiella CASE verktygen för-
utsätter därför större eller mindre förändringar av kunder-
nas arbetssätt och metodik. Detta medför ofta omfattande
förändringar i arbetssättet och kräver utbildning.

Under 1983 utvecklades hos SYSLAB "konceptet" att kon-
struera ett "CASE-skal" som genom lämplig programme-
ring och parametersättning så enkelt som möjligt skulle
kunna generera ett CASE-verktyg som helt ansluter sig till
den metodik och beskrivningsteknik som ett företag tilläm-
par. 1985 började SISU att vidareutveckla denna ide i form
aven prototyp till verktygs skal (RAMATIC). På så sätt
skulle inte bara befintlig metodik kunna datorstödjas utan
även enkelt och stegvis vidareutvecklas och integreras med
nya komponenter, allteftersom kunskaperna ökar och erfa-
renheter görs. Detta har visat sig vara en fruktbar satsning.
Som en del av verksamheten i detta programområde har
RAMATIC utvecklats till ett effektivt laboratorieinstru-
ment för experiment med datorisering av flera intressenters
manuella metodik.
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Målet med detta programområde är att till SISU:s intres-
senter förmedla internationellt framstående kunskap i
området CASEbåde vad det gäller verktygsfunktioner som
metoder för införande ochstudier av effekter.Detta innebär
att man hjälper intressenterna att hitta rätt strategi föratt
införa CASE-teknologioch ge råd omvad som krävs för att
effektivt kunna utnyttja denna teknologi på kort och lång
sikt.

SISU arbetar mot detta mål genom att

• vidmakthålla egen avancerad kunskap om CASE bL a.
genom fortsatt utveckling av CASE-skalet RAMATIC

• förmedla denna kunskap till intressenterna genom pro-
jekt där CASE-skal teknik används för att datorisera och
förfina intressenternas egna metoder

• importera och studera avancerade forskningsprototyper
på CASE området, främst sådana som stöds av "kunskaps-
teknik" , samt förmedla erfarenheter till intressenterna

• i samarbete med intressenterna experimentellt studera
och utvärdera kommersiellt tillgängliga produkter samt
studera möjliga tekniker för samverkan av skilda CASE-
produkter.

Viktigare aktiviteter under perioden
• CASE-skalet RAMATIC:s funktionalitet har kraftigt
vidareutvecklats såväl med avseende på den grafiska han-
teringen som hantering av textorienterade systemspecifi-
kationer. Kontrollfunktionerna har byggts ut avsevärt och
verktyget har fått en "robusthet" som krävs hos större
tillämpningar i praktisk miljö.

• Tillämpning av RAMATICsker nu hos ett flertal intres-
senter för en mängd olika metoder och tekniker. Detta har
givit värdefulla erfarenheter av metodkunskapsutveckling
och hur sådan kan ske varvat med tillämpning av lämplig
CASE-teknologi.En godmetodkunskap hos intressenterna
är en förutsättning för att kunna utnyttja dagens potential
i CASE-teknologin.
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1 Forskning I ramPf09Pammel1 områden
2.2 Området Datorslöcl fär Systemutvedding och förvaltning.

• Under perioden har RAMATIC använts som verktyg
även för andra projekt och områden, t ex inom ESPRIT-
projektet TEMPORA. Där utvecklas modelleringstekniker
som går i en logik- och objektorienterad riktning. RAMATIC
används för att snabbt kunna studera hur de utvecklade
modelleringsteknikerna kan användas i en modern CASE-
miljö ("prototyping" av metoder). I projektet skall även
studeras hur RAMATIC kan integreras i en logik- och
objektorienterad utvecklingsmiljö. Detta kommer att ge en
kraftig höjning av RAMATIC:s potential, främst avseende
avancerade analyser, transformationer och kontroller av
systems pecifikationer.

• En ny aktivitet har startats - CASE-LAB. Här är
tanken att man skall engagera intressenterna i ett brett
spektrum av projekt som alla syftar till att öka kunskapen
kring CASE-teknologin och dess användning i praktiska
miljöer. Under nästa period kommer viattfortsättamed att

importera och studera forskningsprototyper
experimentera med kommersiella verktyg
utvärdera och göra systematiska observationer
studera och beskriva egenskaper som framtida CASE-
verktyg bör ha
bedriva erfarenhetsutbyte mellan ISVI-
organisationerna.

• Portering av CASE-skalet RAMATIC till olika opera-
tivsystemmiljäer har skett, vilket har varit ett intressent-
krav i viktiga tillämpningsprojekt. Sålunda har en porte-
ring till VAXstationIVMS har genomförts och en portering
till 082 och Presentation Manager har påbörjats.

Diskussioner om produktifiering av RAMATIC har inletts.
Önskemål om detta har framförts frän ett antal intressen-
ter.
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2 Forskning I ramprogrammets områden
2.2 Område' Da'ors'öcI för Sys.emulYeddlng och Förval.nlng.

Vilken nytta har detta medfört för intressenterna?
Arbete inom detta ramprogramområde har skett dels ge-
nom vidareutveckling av CASE-skalet RAMATIC, dels
genom import och studier av såväl marknadsförda produk-
ter som forskningsprototyper.

Utvecklingen av RAMATIChar huvudsakligen skett på ett
behovsstyrt sätt i anslutning till aktuella tillämpningspro-
jekt och forskningsuppdrag. RAMATICtillämpas nu expe-
rimentellt i ett flertal verkliga systemutvecklingsprojekt.
Detta har givit värdefull återkoppling om önskvärd vida-
reutveckling av CASE-skalet såväl som av de aktuella
tillämpade metodema. Framför allt har det hjälpt deltagan-
de intressenter att få kunskap omvad ett CASE-verktygär,
vilka krav man kan ställa på ett sådant, hur man kan
vidareutveckla sin metodik så att man uppnår ett mer
kvalitetsmässigt resultat samt hur man kan utnyttja sam-
spelet mellan metodik och CASE-verktyg.

CASE-LABprojekten kommer att ge deltagande intressen-
ter goda insikter ej enbart i en rad viktiga teknikområden
utan även förmedla praktiska erfarenheter och råd vid
införande och tillämpning av CASE-teknologi.

Sålunda har SISU under de senaste åren tillsammans med
aktiva intressenter utvecklat en opartisk "kunskapsbank"
om CASE såväl tekniskt som erfarenhetsmässigt. Denna
kunskap kan av intressenterna utnyttjas för att välja rätt
strategi och metodik för sin framtida systemutveckling.
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2 forskning I ramprogrammets områden

2.3 Området Data- och
Databasteknologi

Många organisationer har tappat
kontrollen över innehållet i och
kvaliteten hos sina databaser.

20

Databaser utgör kärnan i alla dataintensiva system. Under
det senaste decenniet har vi upplevt en kraftig ökning av
tillämpningen av denna teknologi dels genom infdrande av
högnivå databeskrivnings- och hanteringsspråk dels genom
det starkt ökade prestanda/pris fdrhållandet fdr sekundär-
minnen. Antalet databaser och dessas volym i organisatio-
nema ökar i snabbare takt än man hinner integrera dessa
i en helhet. Många organisationer har tappat kontrollen
över innehållet i och kvaliteten hos sina databaser. I orga-
nisationer ställs nu krav på bättre kunskaper om databas-
teknologi, på bättre dataadministration och på en lösning av
problemet hur databaser i en "heterogen miljö" skall kunna
kommunicera och återanvända information i befintliga
databaser. Dessa krav har bildat utgångspunkten fdr SISU:s
verksamhet i detta område.

lA-projektet:
modelleringt metodik och datakataloger
Metodutveckling kring hantering av frågor i en distribue-
rad databasmiljö har genomfdrts inom ramen fdr det s k IA-
projektet (uppdragsforskning åt en av intressentema). Även
om de lösningar som producerats tillåter godtycklig fdrdel-
ning av data över olika noder, kommer protot)rpen att få en
enklare praktisk implementering. Under 1989 har denna
intressent reserverat medel för vidareutveckling av proto-
typen.

Ett viktigt resultat är också det förslag till referensmodell
fdr datakatalogers innehåll, som utvecklats. Detta arbete är
kopplat till en utredning av önskad funktionalitet gentemot
informationsadministratörer och systemutvecklare.

Uppdragsgivaren har genom vänligt tillmötesgående gjort
en översiktsrapport av området tillgänglig, vilken behand-
lar frågor kring mål med lÅ samt hur verksamheten prak-
tiskt kan bedrivas och organiseras.

Teoretiska undersökningar.
Under året har ett antal examensarbeten med anslutning
till databasteknik utfårts vid SISU av studerande vid uni-
versitet och högskolor. Erfarenheterna från dessa arbeten
är mycket goda, och arbeten med god teoretisk kvalitet har
levererats för direkt användning i projekt eller som kompo-
nenter i olika områdens intema kunskapsuppbyggnad.
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Sålunda har arbeten utförts avseende distribuerade data-
baser, lokalisation av data i ett databasnätverk, "splittring"
av SQL-frågor i en distribuerad omgivning, "restaurering"
av SQL-frågor och automatisk, grafisk lay-out av större
konceptuella schemata.

I samband med ett uppdrag har problemet att utifrån ett
befintligt databasschema generera ett konceptuellt schema
(s.k. "demodellering") fått en lösning ochen prototyp imple-
menterats. Problemet är viktigt då det öppnar bättre möjlig-
heter för (åter) användning av data i befintliga databaser.

Federerade databaser -KIWISprojektet
Detta ESPRIT-projekt utvecklar en prototyp av "nästa
generations" decentraliserade databashanteringssystem
för avancerade applikationer som kan hantera "kunskap"
såväl somdata ochsomhar gränssnitt till befintliga databa-
ser i en decentraliserad och heterogen miljö. I projektet
medverkar 8 forskarteam från Holland, Italien, Belgien,
Grekland och Sverige.

Systemet KIWIS skall stödja avancerade tillämpningar
som kräver komplexa operationer på kunskap och data,
vilka även kan vara lokaliserade i andra system. Exempel
på dylika tillämpningar är CAD/CAMdatabaser, där komp-
lexa objekt och komplexa operationer på dessa krävs, och
beslutsstödsystem, som måste kunna hantera olika sätt att
representera kunskap och olika inferensprinciper.

KIWIS kommer att medge samarbete ochkommunikation
mellan ett antal KIWIS-noder, så att en "federation" av
decentraliserade kunskaps- och databaser kan bildas. I
denna federation är alla medlemmarna autonoma och kan
självständigt förhandla med varandra om utbyte av meta-
data ochdata. Detta är utgångspunkten för utomordentligt
flexibla, "öppna" system.

En av projektets bärande ideer är således utveckling av ett
högnivåspråk för data- och kunskapsbaser som integrerar
objektorientering och logikprogrammering ochsommedger
koppling till stora existerande databaser. En annan bäran-
de ide är tillämpning av principer omsk "federerade, decen-
traliserade databassystem" (dvs "öppna, kommunicerande
system" utan styrning av ett centralt, globalt schema).
SISU:s engagemang i KIWIS gäller denna senare problem-
ställning.

SISU - verksamhetsberättelse 88/89

2 Forskning I ramprogrammeh områden

Databasfederationer -
nyckeln till framtidens
flexibla och "öppna" system.

21



2 Forskning I ramprogrammets omrllden

2.4 Området MDI - Människa
Dator Interaktion

Oplanerad informations-
åtkomst ur organisationers
samlade data är idag svårt
att hantera.
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Området förväntas få en avsevärt ökad uppmärksamhet
inom en nära framtid. Visserligen har kommunikationen
mellan människa och dator alltid varit eller bort vara
relevant och central vid utformning av dialogbaserade sy-
stem. Men det är först på senare tid som de tekniska och
mjukvarumässiga förutsättningarna åstadkommit en god
spännvidd på lösningsalternativen. Användares alltmer
ökade s.k. datamognad har även åstadkommit mer precisa
och välunderbyggda krav. Karaktären av tvärvetenskap-
lighet är påtaglig.

Grafiskt gräns snitt mot databaser
Inom detta vida spektrum har vi under året valt att koncen-
trera arbetet till utveckling aven prototyp (HYBRIS) som
hanterar ett grafiskt gränssnitt mot datakataloger och
databaser. För att kunna operera med ett grafiskt oriente-
rat frågespråk mot befintliga relationsdatabaser, innehål-
ler prototypen en funktion för generering av SQL-frågor.
Oplanerad informationsåtkomst ur organisationers samla-
de data är idag svårt att hantera. Orsakerna är organisato-
riska, tekniska och semantiska. Vill man dessutom att
informationen ska vara tillgänglig för beslutsfattare utan
experthjälp, innebär detta att användargränssnittet måste
vara enkelt och att information avseende betydelsen av
olika data måste finnas tillgänglig. Tester under våren har
visat att prototypen mycket väl fyller sin funktion att vara
ett sådant gränssnitt.

Hyper- och multimedia
Begrepp som hypermedia och multimedia börjar bli frek-
vent använda. Som är fallet även med andra nya begrepp
inom databranschen används de trots att man sannolikt har
en ganska diffus förståelse av deras innebörd. Följden blir
diskussioner på en svävande nivå med stor risk för missupp-
fattningar. En höjni,ng av qen allmänna kunskapsnivån är
angelägen. Därför kommer vi under våren 1990 att starta
upp ett kompetensnät kring "multimedia". Den erhållna
kunskapen skall på sikt kunna omsättas i avancerade pro-
totyper för stöd av framförallt de tidigare faserna av system-
utvecklingsarbetet och då givetvis med fokusering mot en
"vänlig" men effektiv människa - dator interaktion.
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Naturligt språk gräns snitt mot databaser.
Detta arbete har nu pågått under ca tre år. Huvuddelen av
insatsen har skett somforskningsuppdrag hos en av SISU:s
intressenter. Huvudsakligen har arbete bedrivits inom
områdena syntaktisk och semantisk analys av naturligt
språk. På senare tid har även arbete påbörjats inom områ-
dena textgenerering ochintegration avtaligenkänning med
textanalys.

Inom projektet HSQL pågår för närvarande implemente-
ring aven prototyp i syfte att påvisa hur naturligt språk och
grafik kan integreras. En sådan integrering av olika kom-
munikationsmedel medför att en användare när som helst
kan välja att antingen kommunicera via naturligt språk
eller via grafik. Detta projekt avslutas till årsskiftet. Projek-
tet bedrivs i samarbete med olika nordiska företag ochorga-
nisationer.
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En reell kollektiukänsla börjar
uppstå.
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SISU:s inriktning bestäms av det för perioden avtalade
ramrogrammet. Resultaten som intressentarna har till-
gång till beror på det arbete som utförs i de olika områdena.
Intressentemas utbyte av SISU i form av "nyttiga" resultat
beror däremot främst av SISU:s förmåga att föra ut resulta-
ten och intressentemas förmåga att ta emot dessa. Nytta
hos intressenten förutsätter således en fungerande, ömsesi-
dig kunskapsöverföring. Informationsspridning omtillgäng-
lig kunskap och om möjligheter till kunskapsutveckling
ingår i kunskapsöverföringen.

Erfarenheter från den gångna perioden pekar entydigt på
att den typ av aktiv kunskapsöverföring, där intressenter
och SISU direkt samverkar i projekt, fungerar mycket bra.
Den passiva kunskapsöverföringen som sker med enbart
publikationer och rapporter är mer svårmätbar. Gensvaret
på SISU:s skrifter är dock gott.

Informationsspridningen inom SISU -kretsen omfattar träf-
far för kontaktpersoner, tidskriften SISU Informa och in-
bjudningar till seminarier allmänt resp knutet till projekt-
verksamhet. Kontaktpersonerna spelar en helt avgörande
roll för vår framgång i att nå ut i intressentorganisationer-
na. Det är kontaktpersonen som bäst kan förmedla kontak-
ten till rätt mottagare i egen organisation. Kontaktperson-
nätet har breddats genom s k "ämneskontaktpersoner" för
att dels minska belastningen på kontaktpersonema och
dels för att öka precisionen i spridningen av information. Er-
farenheterna av denna breddning har varit goda.

SISU förmärker en stor öppenhet från uppdragsgivare att
tillåta förmedling av generella resultat även till intressen-
ter som inte varit involverade i arbetet. SISU tycks här fylla
en funktion av neutral spelplan där samverkan kan ske.
Samma öppenhet förmärks från våra tillämpningsprojekt,
vilka också kunnat exportera resultat utanför de deltagan-
de organisationerna. Det är en mycket glädjande utveck-
ling, vilken innebär att en reell kollektivkänsla börjar
uppstå.
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Publikationer.
Information om SISU:s verksamhet ochom intressant FoU
inom IT-området har förmedlats till intressenter genom
publikationer SISU Informa, SISU Analys ochSISU Rap-
port.

Medverkan i högre utbildning.
SISU-personal har varit aktivt engagerade i såväl grund-
läggande utbildning somi forskarutbildning vidKTH,Stock-
holms universitet och CTH.

Konferenser och seminarier.
Under perioden har ett flertal seminarier med internatio-
nella gäster och två större, mycket lyckade konferenser
genomförts, "Metoder och datorstöd i samverkan", hösten-
88 och CASE89våren -89.Den första genomfördesi samar-
bete med SSI Göteborg samt Volvo Data och den andra i
samarbete med SS!. CASE-89 innebar en mycket seriös
satsning på att få industri eller tillämpningsfåltet och
forskningsfältet att genomföra en intensiv dialog i centrala
frågor.

Ett flertal presentationer har gjorts vidnationella, nordiska
och internationella konferenser.

Nationell och internationell kontaktyta.
SISU har genom sina medarbetare en omfattande kontakt-
yta med internationella forskningscentra, högskolor, samt
med olika professionella organisationer. Bland de senare
kan nämnas IFIP, VLDB Endowment, ACM,IEEE och de
svenska SSI, RDF och Svenska Datafåreningen. Genom
medverkan i utarbetande av projektförslag inom ESPRIT-
2 har ett flertal nya kontakter med såväl industri och
näringsliv som forskningscentra inom EG skapats.

SISU - verksamhetsberättelse 88/89 25



4
Framtidsplaner

SISU skall inta en internationell
tätplats i "Business Engineering".

26

De mer långsiktiga planerna för SISU:s verksamhet, dvs
1990 och framåt, håller på att utarbetas i ISVI:s program-
kommitte bl a i form av ett ramprogram för perioden 1990/
93. SISU:s nuvarande ramprogram skall följas under det
närmaste året, dvs 1989/90.

Sammanfattningsvis kraftsamlar SISU och inriktas mot
tidiga faser av systemutveckling (s.k. "Business Enginee-
ring") samt datorstöd för denna systemutveckling i första
hand. Konceptuell modellering samt CASE förstärkt med
"kunskapsteknik." är de områden inom vilka vi siktar på att
befästa vår position som bland de internationellt kunskaps-
ledande. Samtidigt skall SISU vidmakthålla sin position
inom databasforskningen och göra ökade insatser i området
människa/dator interaktion och tillämpning av multime-
diateknik.

Erfarenheterna av den aktuella strategin att genomfåra
programmet, dvs att driva verksamheten främst i form av
projekt, särskilt då tillämpningsprojekt, är goda. Den stra-
tegin bör under de närmaste åren bibehållas. Under 1989/
90 beräknas ytterligare två tillämpningsprojekt startas.
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5
Int essentföreningen

Den 16 februari 1984 hölls ett konstituerande möte för ISV!
- Intressentföreningen för Svensk Informationssystemut-
veckling. ISVI bildades genom medverkan av ca 20 organi-
sationer/företag representerande följande branscher:

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

Intressentföreningen är öppen för alla företag, organisatio-
ner, statliga och kommunala verk, myndigheter samt en-
skilda personer som önskar främja föreningens ändamål.
Föreningens ändamål och verksamhet 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 rör föreningens utgifter och inkomster
- föreslå medlemsavgifternas storlek
- teckna avtal mellan förening och medlem.

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

ISVI:s styrelse svarar även för tillsättning aven program-
kommitte som har till uppgift att bistå styrelsen med
uppföljning av ramprogrammet och med planering av fram-
tida kollektiv forskningsverksamhet.

Under året har ett antal nya organisationer gått in med
andelar i ISVI. Man har även ökat antalet andelar inom den
redan anslutna gruppen. Den huvudsakliga anledningen
är, att organisationerna önskar utvidga samverkan med
SISU inom ramen fdr tillämpningsprojekt. Intressenterna
ser tydligare idag att faktiskt arbete i projekten krävs för
att få ut effekterna aven anslutning.
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5 Inlressentförenlnpn

5.2
I5Vl:s styrelse

28

Efter en periodmed interimstyrelse valdes ISVI:sordinarie
styrelse vidISVI:sårsmöte 84-05-22.Ny styrelse valdesvid
årsmötet 86-12-05ochvid ISVI:s extra medlemsmäten 87-
06-03och88-06-02.Ytterligare ny styrelse valdesvidISVI:s
planeringsårsmäte 89-05-31.Följande personer valdes:

Lars Arosenius, lEM, suppleant
Carl-Erik Carlsson, TeleLOGIC, suppleant
Hans Christensson, Volvo PV
Inge Dahlberg, Unisys, suppleant
Barbara Hedlund, FMV, suppleant
Hans Holmberg, FFV, suppleant
Bror Lundqvist, Ericsson
Kerstin Norrby, Statskontoret
Örjan Odelhög, Data Logic
Gert Persson, Posten
Henry Samuel son, Televerket, ordförande
Lars Swärd, SAS Data, suppleant
Staffan Westbeck, Digital

Till sekreterare i ISVI omvaldes Christer Dahlgren,
EricssonJIT -plan.

ISVI:s programkommitte har under periodenbestått av:

Jan Olov Cammersand, Televerket
Christer Dahlgren, EricssonIIT -plan,
ordförande
Örjan Odelhög, Data Logic
Lars Swärd, Volvo PV
Staffan Westbeck, Digital
Janis Bubenko, SISU (adjungerad)
Björn Nilsson, SISU (adjungerad)
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ABBData, Gunnar Nilsson
ArthurYoung, Anders Noren
AU-Gruppen, Sven-Bertil Wallin
DataLogic, Örjan Odelhög
Digital, Staffan Westbeck
Enea, Bo Steinholtz
Ericsson, Christer Dahlgren
FMV,Barbara Hedlund
FRI, Stig-Åke Nilsson
Försvarsstaben, Torleif Olhede
mM, Lars Arosenius
Infologics, Dick Eriksson
IRM Consult, Eskil Swende
Kommundata, Gunnar Sandberg
ÅF Mandator, Ingemar Dahlgren
Mimer Software, Lars-Erik Jansson
Philips Elektronik, Stellan Borg
Posten, Gert Persson
Programator, Håkan Friberg, Per Tiden
Riksskatteverket, Carl-Göran Svensson
SAAB-Scania, Sven Yngvell
SASData, Ove Lundvall
S-E-Banken, Lars-Axel Johansson
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
Telub Teknik, Hans Holmberg
Unisys, Inge Dahlberg
Vattenfall, Helge Holmen
Volvo Data, Anders Persson,
Kenneth Pettersson
Volvo Lastvagnar, Magne Källström
Volvo PV, Uno Eriksson
Vägverket, Björn Oresand
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5.3 .
I5VI:smedlemsförteckning
per den 1989-06-30
med kontaktpersoner
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6. Ekonomi

Balansräkning den 30 iuni 1989

TILLGÅNGAR

Kassa och bank

Kundfordringar

Förutbet. kostn. och uppl. intäkter

Övr. Konfr. fordringar

Omsättnin gstilIgångar

VLDB-fonden

Maskiner och inventarier

Ack. anskaffningsvärde

Ack. avskrivningar

Anläggningstillgångar

S:A TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Verksamhetsårets 1988/89 totala intäkter och anslag uppgår
till sammanlagt 25.802 kkr. ISVI har bidragit med 10.417
kkr vara v resursinsatser i TP står för 6.064 kkr. Anslag från
STU utgör 5.500 kkr. 12.043 kkr utgör intäkter av uppdrag,
konferenser, mm. Överskottet efter avskrivningar är för
verksamhetsåret 1.770 kkr.

890630 880630

1.538.101:41 1.326.968

683.418:40 763.175

1.582.008:29 32.769

270.827:00 Q
4.074.355:10 2.227.733

117.291:45 104.821

5.035.527:05 2.041.503

./.2.900.577:05 ./.1.025.965

2.134.950:00 1.015.538

6.326.596:55 3.243.271

Leverantörsskulder

Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter

Övriga kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder

VLDB-fonden

Checkräkningskredit (limit 500.000)

Långfristiga skulder

Eget kapital

Årets överskott

Fritt eget kapital

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

384.088:60 37.500

1.108.405:35 182.080

1.289.264:00 1.498.772

2.781.757:95 1.718.352

117.291 :45 104.821

132.352:24 Q.

132.352:24 fr

1.524.919:35 954.889

1.770.275:56 570.030

3.295.194:91 1.524.919

6.326.596:55 3.243.271
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Resultatrciknlng för 880701 - 890630

890630 880630

RÖRELSENS INTÄKTER 25.801.550:66 . 13.958.230

RÖRELSENS KOSTNADER ./.22.634.483 :30 ./.12.974.633

Resultat före avskrivningar 3.167.067:36 983.597

Avslai vningar ./.1.874.612:05 ./.725.105

Resultat efter avskrivn. 1.292.455:31 258.492

Finansiella intäkter & kostn.

Ränteintäkter 478.116.60 311.893

Räntekostnader ./.296:35 ./.355

o

ARETS RESULTAT 1.770.275:56 570.030

Kista 1989-09-15

Gert Persson

Marita Westerström

Lars-Erik Dahlgren

Henry Samuelson

John Fiirstenbach
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Janis Bubenko

Bengt Carlefall

ärjan Odelhög

Staffan Westbeck

Eva Salomonsson
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