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SISU och 90-talet
Det har, ur många synvinklar, varit ett hän-
delserikt år. Så även för SISU. Satsningen på
starkt ökad kunskapsförmedling genom kur-
ser, seminarier och arbetskonferenser
(workshops) har slagit väl ut Vi har fätt en
breddad kontaktyta gentemot våra intressen-
ter. Samtidigt har vi kunnat etablera värdefulla
kontakter med en rad nya organisationer.

S/SUs verksamhet är inriktad pd centrala och
strategiskt viktiga områden. Detta sägs i en
utvärdering, som gjorts av två oberoende
konsulter på uppdrag av NUTEK. Jag tycker
att rapporten ger en rättvis belysning av de
möjligheter och problem som driften av ett
institut innebär. Den framhåller den svåra
balansgången mellan forskning och praktik
och mellan långsiktiga satsningar och mer
kortsiktiga behov i näringslivet Utredarna
tycker att vi, tack vare vår kompetenta per-
sonal, i stort sett har lyckats med denna ba-
lansgång. Glädjande är också att man anser
att SISU alluner spelar rollen aven nationell
resurs i systemutvecklingsområdet.

Man anser att SISU även spelar rollen av
"Internationellt fönster" och har hand-
lingsberedskap och ett uppbyggt kontaktnät
när det gäller internationellt FoU-samarbete.
Det har visat sig att SISU inte bara kan öppna
fönster utan även dörrar för svenska organi-
sationer som önskar samarbete med EG.

SISU har sedan 1987 haft strategin att ut-
veckla ett intimt samarbete med forskningen
inom EG. Vi är aktiva deltagare i EGs FoU-
program Esprit sedan 1988 genom medverkan
iprojekten Tempora och Kiwis. Resultat böljar
spridas till övriga aktiviteter och projekt som
SISU driver i samarbete med sina intressen-
ter. Såväl kunskap som kontakter överförs till
svenskt näringsliv. Vår personals kvali ficerade
insatser i Espritprojekten har ingivit respekt
och på så vis ökat svensk informations-
teknologis "goodwill" i EG-sammanhang.

För vår del har denna goodwill lett till ett
breddat samarbete med organisationer i EO.
Inför nästa förslagsomgång deltar SISU i ett
flertal projektkonsortia inom forskningspro-
grammen Esprit, Race och Aim.

Det är särskilt glädjande att konstatera att
SISU tillsammans med sina intressenter "valde
rätt" när Vision'95 och ramprogrammet för
1990/93 utarbetades. I ramprogrammet läggs
tonvikten på kunskap, metoder och hjälpme-
del för utveckling av verksamheter och deras
inforrnationshantering. Detta framhålls som
ett av de viktigaste vapnen för att öka närings-
livets konkurrenskraft. I Esprits ramprogram
(1991), områdena systemutveckling och infor-
mationsbaser, återfinns i stort sett samma
prioriteringar och argument. Det europeiska
näringslivet kommer inte att vinna kon-
kurrens fördelar enbart genom att skaffa sig
större och snabbare datorer eller nya pro-
grammeringsspråk. Detär satsningar på dator-
ernas användning för mer avancerad infor-
mationshantering inom och mellan organisa-
tionerna som kommer att ge önskade resultat

Den inriktning som Esprit valt kommer att
vara aktuell för SISU och svenska intressenter
under hela 90-talet En satsning på detta om-
råde kommer aU resultera i en mängd nya
typer av metoder och hjälpmedel, vars huvud-
sakliga användningsområde kommer att vara
utveckling och förvaltning av modeller och
kunskapom verksamheter. Detta är en naturlig
utveckling av de nuvarande modellerings-
metoderna, som främst syftar till modellering
av informationssystem.

Denna förändring kommer att kräva nya slag
av specialister, som måste börja utbildas re-
dan nu om vi skall hänga med det som görs i
andra delar av Europa. Men högre utbildning
kräver att våra universi tetsinstitutioners egen,
grundläggande forskning i dessa områden
förstärks och utvecklas. För närvarande är den
svenska högskoleforskningen i ovan nämnda
insatsområden klart underkritisk och priorite-
ras lågt av myndigheter. Vi måste därför
åstadkomma en ändring av denna prioritering
om svenskt näringsliv vill delta i europeiskt
samarbete i strategiskt viktiga IT-områden.
Jag ser detta som en viktig industripolitisk
fråga, som vi alla bör arbeta för.

Janis Bubenko jr

t
Janis Bubenko jr, S/SUs
VD
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Informationsteknik på 90-talet
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Månniska-datori nteraktion
9O-talet kommer att domineras av använd-
ningskrisen. Det är på användningssidan de
stora kostnadsbesparingarna kan göras. Idag
koncentrerar sig företagen på att minska kost-
naderna för utveckling, drift och underhåll av
datorsystem men glömmer bortattderas största
kostnad för datateknik är den tid som
användarna tillbringar vid systemen. System
med funktioner som inte anpassats efter an-
vändarnas behov och med svåranvända gräns-
snitt leder till att informationen i systemet inte
utnyttjas på rätt sätt och till att användarna
lägger ned onödigt mycket tid på att använda
systemet. De förväntade vinsterna av att
införa systemet uteblir.

Allt fler företag blir medvetna om använd-
ningskrisen och under 90-talet kommer eko-
nomiska mätmetoder att utvecklas för att mäta
hur effektivt ett system används, dvs hur stor
del av användningstiden som ägnas åt pro-
duktivt arbete och hur mycket som går åt till
problem med hanteringen av systemet

Dessa metoder kommer i sin tur att fram-
tvinga ett användarcentrerat synsätt vid sys-
temutveckling. Det innebär att man måste
anpassa systemets funktioner efter användar -
nas arbetsuppgifter, erfarenheter och kompe-
tens samt förse systemet med ett gränssnitt
som gör det enkelt att utnyttja och kombinera
systemets funktioner. Utmaningen inför 90-
talet ligger i att ta fram metoder och verktyg
som både tillgodoser organisationens behov
av generella, heltäckande informationssystem
och användarnas behov av individanpassade
gränssnitt

Under 9O-talet kommer också den tekniska
utvecklingen att ha stor betydelse för MDI-
området. Under 80-talet förändrades förut-
sättningarna för MDI drastiskt i och med att
grafik och musstyming blev möjligt. Idag
pågår fortfarande en intensiv teknisk utveck-
ling och forskning när det gäller nya sätt aU
styra en dator. Många kommer att mynna ut
i intet men tre tekniker verkar ha förutsätt-
ningar att få en bred kommersiell tillämpning
under 9O-talet - röststyming, penndatorer och
"wallboard computing" ..Mer osäkra men in-
tressanta tekniker är "virtuella verkligheter"
och grupprogram.

Datorstödd utveckling
Helt nya verktyg är på vägför utveckling och
förvaltning av informationssystem. För att
kunna utnyttja dem krävs ökad kunskap om
metodik och modelleringstekniker som be-
skriver verksamheter och systemkrav samt
om strukturering och design av informations-
system. Modem kraftfull metodik kan fä en
chans att slå igenom, eftersom ett effektivt
samspel mellan intresset för metodik och
datorstödda verktyg kan utnyttjas.

Verktygen kommer att ge möjlighet till analys
av och överblick över mycket stora och kom-
plexa specifikationer, uttryckta i ett brett spek-
trum av beskrivningstekniker. Mer eller min-
dre körbara systemdelar och datalag-
ringsscheman kommer att kunna genereras
direkt ifrän specifikationerna.

Sättet att utveckla och förvalta system kom-
mer radikalt att förändras.

SISU satsar på att hålla hög verktygskompe-
tens i syfte att intressenterna skall kunna gä
mot en effektivare systemfärändringsverk-
samhet Det innebär bland annat att vi kom-
mer att arbeta med:

• Insikt om effekter av CASE-teknologier,
synergieffekter mellan verktygsfunktioner och
metodkunskap, möjligheter som mer "intelli-
genta" CASE-verktyg kan ge samt möjlighe-
ter för automatisk systemgenerering.

• Möjligheter hos s k repositories och encyk-
lopedier att representera modeller som kan
användas för förvaltning och återvinning samt
synergieffekter mellan verktyg för utveckling
ooh förvaltning.

• Nya typer av metoder och hur de kan stödjas
av CASE-verktyg, vilket ibland kan tas fram
via egen verktygsutveckling.

• Betydelsen av mer avancerade gränssnitt till
verktygen, strategier för verktygsinförande i
verksamheter samt arkitekturer av komplette-
rande verktyg.

• Möjligheter hos CASE-skalverktyg.



Informationssystem
Mycket av den tillämpade forskningen kon-
centreras på att ta fram metodik och bastek-
nologi för utveckling av informationssystem
avsedd att dels göra dessa mer flexibla och
lättare att underhålla och dels öka graden av
återanvändning i samband med systemut-
veckling. Löftesrika tekniker är:

• C1ient/server-arkitektur som snabbt hål1er
på att få stor betydelse då det gäller att för-
verkliga decentraliserade system och att un-
derlätta möjligheten att dela resurser i stora
nätverk.

• Objektorientering i realisering av system,
Lex. objektorienterade databaser men också i
analys och specificering av system.

•Explicitrepresentation av verksamhetsregler,
dvs de restriktioner och handlingsregler som
kontrollerar och styr en verksamhet

Dessa regler utgör den viktigaste delen i
informationssystemen och byggs idag på ett
ganska omedvetet sätt in i och döljs i dessa.
Detta är den starkast bidragande orsaken till
svårigheterna med underhåll.

I en framtid kommer vi därför att få se
systemutvecklingsmetoder där reglerna spe-
cificeras explicit och är ett direkt underlag för
designen. Idet resulterande informationsstödet
kommer de att finnas tillgängliga så att syste-
met kan underhållas på specifikationsnivå.

En viktig ambition utgörstrlivan att med olika
medel förbättra det sätt på vilket systemen
integreras i den verksamhet de är avsedda att
stödja. I samband med detta tillmäts
repository-teknik stor betydelse.

Eftersom det kan vara kreativitets- och
produkti vitetshindrande au tidigt ha stora krav
på entydighet och frihet från redundans är det
viktigt att morgondagens metoder och verk-
tyg för specificering och validering av
informationsbehov medger stora frihetsgrader
härvidlag. Detta kräver i sin tur kraftigare
stöd för övergången från informell represen-
tation av informationsbehov till formell så-
dan.

Verksam hetsutveckl ing
Strategier för verksamheten behöver kopplas
starkare till strategier för informationstekno-
logi, detta för att rätt utnyttja existerande
teknologi och förbereda för kommande.

Därmed skapas konkurrensfördelar. Istället
för teknikplattformar måste utnyttjande av
teknik baseras på 'verksamhetsplattformar' .
En organisations modellbank kommer att vara
strategisk för styrning, beslutsfattande och
som kunskapsresurs. För att bygga och under-
hålla denna behövs en sammansmältning av
företagsekonomiska modeller med IT-områ-
dets. Analyskunnande från det senare områ-
det bidrar med ordning och helhet Effekter
nås i organisationens kommunikation,
kompetensutveckling och affärsutveckling.

Genom mer precisa och ingenjörsmässiga
metoder och tekniker kan analysen skärpas,
robusta modeller över verksamheten tas fram
med större konsistens, fullständighet och flexi-
bilitet Model1ering i grupp som form för
analys och förankring av verksamhetsaspekter
kommer att bidra till stora nyttoeffekter Det
behövs tekniker för att beskriva samband och
helhetssyn i verksamheter, ,generalkartor' ,
nya visualiseringstekniker samt programvaror
som stöder arbete i grupp och andra former för
samarbete. Nya datorstöd behövs också för att
nå överblick av stora modeller, och kontroll
av konsistens idessa. Tolkningsproblematiken
i informella modeller är ett behovsområde.

Grupporienterad modellering utnyttjas inom
allt fler områden och för nya syften. Modeller
för styrning av hela verksamheter och
ekonomistyrning är ett exeIl)pellikSQm styr-
ning av verksamheten i realtid. Kunskaps-
inhämtningför kunskapssystem och modelle-
ringför att bättreförstå och utVeckla kompe-
tens i en 'lärande organisation' är exempel
med annan tonvikt inom området.

Modellering används också för att klargöra
projekt, för att utveckla och förankra
verksamhetsrnål liksom för verksamhets-
utveckling och affärsutveckling.
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Verkställande direktör under verksamhets-
året har varit Janis Bubenko jr och vice
verkställande direktör har varit Björn Nils-
son. Ordförande i SISUs personaIförening
samtpersonalföreningens representult i SISU S

ledningsgrupp och styrelse var Anna Resare.

SISU hade vid verksamhetsårets ingång 36
anställda. Vid verksamhetsårets utgång har
SISU 38 anställda och l projektanställd.

Antalet intressenter har ökat från 39 till 40 och
antalet andelar har minskat från 131 till 120,5.



SISU:s styrelse 1990-07-01-1991-06-30

Ledamöter utsedda av STU:
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Gert Persson, Posten, ordf

Eva Salomonsson, Ericsson, suppleant

Henry Samuelson, Televerket

Staffan Westbeck, Digital Equipment

Revisor utsedd av STU:
Gunnar Helin

Revisorer utsedda av ISVI:

Per Saur, TRG Revision AB

Ulf Egenäs, TRO Revision AB
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VU-området

Verksamhetsut~ecklings teknologi

Hans Willars är chefför
området Verksamhets-
utvecklingsteknolo gi.
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Området VU-teknologi har under verksam-
hetsåret arbetat med framtagning av metoder
och hjälpmedel för all utifrån vissa bas-
värderingar klUlna analysera. beskriva och
utforma en verksamhet.

Bland basvärderingama vill vi särskilt lyfta
fram medvetenhet, tydlighet, verifierbarhet,
formalisering och återanvändbarhet De är
valda i syfte att bland annat säkra användbar-
het och återanvändbarhetav resultaten från en
VU i fonsatt utveckling av verksamhet och
informationssystem.

Nedan följer några exempel på projekt inom
området

Generalkarta för koncernövergripande
överblick

I detta projekt som avslutades under året bi-
drog ett hundratal personer för att under ett
och ett halvt år bygga upp och ensa kartan
över en komplicerad produktion och försälj-
ning. Projektets allmänna syfte var att pröva
och införa ny modellerings- och visualise-
ringsteknik för affårsinriktade modeller i flera
dimensioner.

Generalkartan syftar till bred användbarhet
genom att öka förståelsen, på både "bredd"
och "djup", av hur verksamheten fungerar,
och blir därigenom även ett arbetsunderlag
för hur verksamheten borde fungera i framti-
den.

En prototyp för datoriserad uppbyggnad, pre-
sentation och sökning i generaIkartor har ta-
gits fram och demonstrerats med bra resultat

Prototypen "Business Modeler"

Dagens CASE-verktyg saknar en del
funktionalitet för att passa riktigt bra i de
informella, "osäkra" och kreativa situationer
som kännetecknar strategisk analys och af-
färsutveckling. Business Modeler är avsedd
som komplement i mycket tidiga utveck-
lingsskeden, som regel innan man ens vet om
det skall bli något informationssystem. Prato-

typen har betatestats under året och synes nå
god acceptans. Samverkan har etablerats med
en tongivandeCASE-leverantör för produk-
tifiering av prototypen~

Som en fortsättning på BM har riktlinjer dra-
gits upp för en "Model Integrator" i client-I
servermiljö i syfte att tackla verksamhets-
integration på ett realistiskt sätt samt öka
återanvändbarheten av gjorda analyser.

IT -Bygg prototyp

SISUs deltagande i uppbyggnaden av IT-
Byggcentrum på KTH innebar bland annat
framtagning aven prototyp till datorstöd i
tidiga projektlägen. Det handlade framför allt
om informationssökning avseende material,
bestämmelser etc, med presentation av data,
texter och bilder.

ULl: standardiseringsprojektet för
landskapsinformation

SISUs insatser för ULl (Utvecklingsrådet för
landskapsinformation) innebar dels en mer
allmän "projektmodellering", dels en fördju-
pad expertrådgivning avseende teori för och
uppbyggnad av kataloger. Detta har givit
bestående resultat strukturer, inriktning, "fart"
i projektet och goodwill. SISUs fortsatta in-
satser i området knyts till Stanli-projektet på
SIS-STG, innebärande expertrådgivning och
upplägg av utbildning.

CIA: Central Informations-Administration

SISUs insatser i detta projekt syftar till fram-
tagning av affårsinriktade begreppsmodeller
som ett led i lA-arbetet. Delmodeller har
producerats från olika områden med fokus på
särskilt centrala begrepp i verksamheten. Ett
integrationsarbete har påbörjats, där angräns-
ande verksamhetsgrenar skall enas om de
definitioner och mönster som av funktionella
skäl måste varagemensamma. Olika metoders
notation har använts i de ingående model-
lerna, vilket har inneburit intressanta



integrationsfall "övermetodgränsen ".En slut-
sats som har vuxit fram är att det krävs en
betydande breddutbildning i vad "affärs-
inriktad modellering" egentligen är för något,
eftersom de flesta tar för givet att det alltid
"bara" handlar om ett led i utformning av
databaser.

Modellbaserad kunskapsinhämtning

Detta projekt, nu avslutat, innefattade upp-
byggnad av expertsystem för felsökning och
rådgivning. Ett av problemen var svårighe-
terna att få tag i den "verkliga" kunskap som
experten besitter och aktiverar i en given
situation. Traditionell intervjuteknik gav stora
volymer magra och opålitliga resultat.

Med stöd av SISU utarbetades en fördjupad
modelleringsteknik, anpassad för att enga-
gera experterna själ va i anal yser av deras eget
tänkande. Denna ansats visade sig vida över-
1ägsen, och ligger därför till grund för en ny
metod: MBKI, modellbaserad kunskaps-
inhämtning.

[ mångfalden av lärdomar från detta arbete
kan man särskilt notera de unika erfarenhe-
terna om hur kunskapsinhämtning inte kan
fungera i ett stort expertsystem, samt att my-
ten om snabb utveckling av expertsystem kan
avföras som orealistisk. Vi erfor också hur
komplicerat det kan vara att arbeta i en grupp
med representanter från vitt skilda kun-
skapsområden samt vikten av att inte blanda
ihop forsknings- och utvecklingsarbete.

MBKI har mognat ut under våren -91 och
ligger till grund för ett SISU-engagemang
tillsammans med Infologics.

Affärsutvecklingsmodeller (AUM)

I samband med förarbetena till ett
projektförslag inom Esprit-programmet har
SISU påbörjat en kartläggning och analys av
de vanligaste metoderna och modellerna för
affärsutveckling, typ Porter, LOTS, RP, MBl,
etc. Tanken är att använda modelleringstek-

nik dels för att klargöra olika AUM:s syfte,
innehåll och inbördes förhållanden, dels för
aUse hur modelleringstekniken kan kombine-
ras med AUMoch geextrapluseffekter. Före-
trädare för olika AUM (14 st) har kontaktats
och gensvaret har varit 100% positivt. Det är
uppenbart att det fInns en stark och spridd
önskan att se AUM-området klargjort i ett
sammanhang på någon rimlig ambitionsni vå.
En preliminär rapport har producerats.

TelMod metod

För Televerkets räkning har producerats en
handbok i modellering enligt TelMod-meto-
den.

Modellering av kunskapskällor

I samband med förslag till ett större projekt
hos intressent har SISU bidragit med utveck-
ling aven metodansats för att lokalisera,
identifiera och analysera de strategiskt vik-
tiga kunskapskällorna i en verksamhet.

I detta sammanhang kan man även se SISU-
rapporten "Mot nya djärva språk" som fram-
håller kunskapsmodellering ur ett kognitivt
och pedagogiskt perspektiv.

Informationsstruktur för hälso- och sjuk-
vården
INFHOS var en utredning som bedrevs 1989-
1991 och där SISU anlitades för expertråd i
samband med "strukturer" och "modeller".
Utredni ngens resultatrapporterades under året
i ett betänkande (SOU 1991: 18).

7



IS-området

Informationssystemteknologi

Benkt Wangler är
områdeschefför Informa-
tionssystemteknolo gi.
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Informationssystemteknologi (Information
Systems Engineering) omfattar metodik och
teknik för specificering, realisering och för-
valtning av informationssystem inklusive
grundläggande teorier för detta.

Normalt realiseras ett informationsystems
beteende i program som opererar på syste-
mets databas. I ökande utsträckning ges möj-
lighet att i databasschemat också definiera
regler som har med systemets beteende att
göra. Sådana regler, verksamhetsregler och
avspeglar de behandlingsreg1er och restrik-
tionersom styr verksamheten i fråga. I dagens
system döljs dessa regler i hög grad i de
program som hör till det färdiga systemet,
vilket gör dem svåra att återfinna och dess-
utom ofta innebär att samma regel kan finnas
representerad på flera ställen. Möjligheten att
explicit representera verksamhetens regler på
en enda plats i det färdiga systemet skulle
alltså i hög grad underlätta underhåll och
vidareutveckling av systemet.

IST-områdets arbete bedrives huvudsakligen
inom de två Esprit-projekten Tempora och
Kiwis.

Tempora

Tempora har till syfte att definiera språk,
verktyg och metodik för systemutveckling,
som medger explicit formulering av regler
och som dessutom involverar tidsdimen-
sionen. Det senare innebär att det skall vara
möjligtatt formulera regler och databasfrågor,
som innehåller tidsreferenser i någon form
(dvs refererar till flera databastillstånd).

I oktober 1990 stod SISU som arrangör för
den återkommande genomgång och gransk-
ning av projektet som EG-kommissionen ut-
för tillsammans med oberoende experter.
Resultatet av denna granskning var i stort
positivt. Under våren påbörjades en fallstudie
tillsammans med Posten för att prova och
utvärdera den metodik och de verktyg som
hittills producerats i Tempora.

Kiwis

I många organisationer finns idag ett stort
antal system i drift, utvecklade oberoende av
varandra och för olika tillämpningsområden
och syften. En stor vinst skulle kunna göras
om dessa system på ett enkelt sätt kunde fäs
att samverka och utbyta information. Ett sätt
att uppnå detta är att bygga löst kopplade
"federationer" av decentraliserade, autonoma
informationssystem. I en sådan federation
skall varje nod (informationssystem) succes-
sivt kunna bygga sin egen lokala "vy" av den
totalt tillgängliga informationen, genom att
importera partiella scheman från andra noder
och integrera dessa med det egna schemat så
att den importerade informationen därigenom
blir tillgängligt för de egna användarna.

Kiwis syftar till att bygga en miljö för reali-
sering av ett personligt kunskapssystem som
kan samarbeta med andra system av samma
slag på det sätt som indikeras ovan.

SISUs uppdrag inom projektet är att specifi-
cera och producera cooperation manager, den
komponent som realiserar möjligheten till
samverkan mellan informationssystemnoder
i en federation. Under början av hösten 90 har
en första prototyp till cooperation manager
färdigställts i Prolog. Därefter har detalj-
utformningen fortsatt samtidigt som en ny,
mer fullständig prototyp i Loco (ett inom
projektet utvecklat objektorienterat språk) har
påbörjats. En första version förevisades i
samband med den projektgranskning som i
mars ägde rum i Bryssel.

Ackvisition av informationsbehov

Inom IST -området pågår också en del aktivi-
teter som avser att skapa hjälpmedel för pro-
duktion av konceptuella specifikationer. Ex-
empel på sådana hjälpmedel är verktyg för att
härleda konceptuella scheman utifrån existe-
rande databaser eHer från exempel på rappor-
ter och formulär som används i en organisa-
tion.



Remod, Reverse Modeling

I många organisationer finns idag ett stort
antal databas- och informationssystem-
tillämpningar, som utvecldats kontinuerligt
under en lång period. Ett problem med dessa
system är att den exakta förståelsen av de data
som finns i systemen ofta gått förlorad under
årens lopp. Självfallet försvårar detta en ef-
fektiv användning av systemen, och det är
därför viktigt att på olika sätt försöka bygga
upp en bättre förståelse av de data som redan
finns i en organisation. Ett sätt att gÖTadetta
är att beskriva data med hjälp aven koncep-
tuell modell, som ligger på en högre abstrak-
tionsnivå än traditionella datamodeller.

Under verksamhetsåret har SISU stött Katal in
Kalman i hennes Masters-arbete, där hon
utreder och jämför tre olika ansatser för att
med utnyttjande av expertsystemteknologi
förverkliga datorstöd för produktion aven
konceptuell modell utifrån en reiationsdatabas.
Masters-uppsatsen har också publicerats som
SISU-rapport.

FEM, Från formulär med exempel till kon-
ceptuell modell

SISU har utvecklat en expertsystemprototyp
med vilken det är möjligt att utifrån formulär
med ifyllda exempel generera en konceptuell
modell. Systemet har ursprungligen konstru-
erats inom Syslab, men har nu vidareutveck-
lats av SISU.

Systemet fungerar på så sätt att användaren på
skärmen beskriver ett antal typer av formulär.
För vart och ett av dessa fyller han också i
några exempel. Dessa analyseras och beroen-
den mellan fålt fastställs. Analysresultatet tas
sedan som utgångspunkt för syntes aven
semantisk datamodell som representeras i
modelleringsspråket Moloc.

MG I, Moloc Graphical Interface

MGI är ett grafiskt verktyg med vars hjälp en
semantisk datamodell kan ritas på skärmen.
Utifrån denna kan sedan motsvarande Moloc-
struktur automatiskt genereras. Moloc-sche-
mat kan därefter med en text-editor komplet-
teras med detaljer som inte går att uttrycka i
det grafiska språket. Projektet har bedrivits
som examensarbete av två studerande på
systemvetenskaplig linje.

Deltagare i
Temporaprojektet frdn
hela Europa samlades

hos SISU i Electrum,
Kista.[ör attförbereda

projektgranskningen.
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CASE-oTnråde t

Datorstöd för utvecklingsarbete

Lars-Ake Johansson är
områdeschefför CASE.
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I projekt för effektivisering av arbetssätt vid
systemutveckling och underhåll kan noteras
ett fortsatt ökat intresse för olika former av
modellering och att hantera modeller i verk-
tyg. Detta intresse är till stor del inslag i en
process att skapa bättre kvalitet hos de mo-
deller man prodw:erar.

Genom att i utvecklingsprojekt aktivt arbeta
med hur modelleringsuppgifter kan hanteras i
verktyg, skapar intressenterna också alltmer
avancerade krav mot de CASE-verktyg man
vill använda. Detta kan ge en antydan om
vilka krav som kommer att ställas även på
längre sikt, när vi får se en ny generation
CASE-verktyg.

Ett allt mer påtagligt inslag i området CASE
är de nya respositoryverktygen. De stora leve-
rantörerna har börjat lämna ut viss informa-
tion om vad dessa verktyg kommer au inne-
hålla. Detta har ökat intresset för CASE. Man
vill förstå vad som ingår i verktygen och hur
de kan tillämpas på ett slagkraftigt sätt. Det
har också ökat intresset för vad en rationell
förvaltning av informationssystem skulle
kunna bestå i. Introduktionen av repositories
har tiIl viss del ställt förvaltnings- och
underhållsfrågorna i ett nytt ljus. Detta är
speciellt intressant, eftersom det hittills visat
sig svårt au sänka kostnaderna för förval tning
och underhåll av system.

FYR-projektet (se även s 22)

FYR-projektet är ett tillämpningsprojekt där
Kommundata, Televerket och SISU deltar.
Uppgiflen är att:

• skapa ett effektivt CASE-stöd för SVEA-
metodiken

• se över och fördjupa SVEA-metodiken

• skapa datorstöd för s.k AU/ADB-planering

• skapa datorstödsfunktioner för samordning
av begreppsmodeller som skapats i olika ut-
vecklingsprojekt.

Parterna i projektet har stor erfarenhet av
SVEA, vilket innebär att diskussionerna blir
mycket intensiva. Dessutom finns tillämp-
ningserfarenheter av utgångsmetodiken som
man kan bygga vidare på i utvecklingsarbetet.

Viktiga resultat:

• Fördjupat CASE-stöd för begrepps-
modellering, relationsschemagenerering,
TutinmodeIlering, AU-planering och
funktionsmodellering

·Beskrivning av fördjupad SVEA-metodik.

Espritprojektet Tempora, verktygs-
utveckling

SISU utvecklar CASE-stöd för de metoder
och modelleringstekniker som Tempora-pro-
jektets europeiska parter tar fram. Det har
under perioden skapats fördjupat stöd för den
så kallade ERT-modelleringstekniken, för
processmodelleringstekniken och ett första
stöd för representation och hantering av
verksamhetsregler.

Att arbeta fram metodansatser för att fånga in
och representera verksamhetsregler är en
mycket intressant aspekt av Tempora. I meto-
dik och verktyg har man satsat på att ta fram
konkreta sätt att representera och hantera så-
dana. Dessutom kopplas reglerna till begrepp
i flera modelleringstekniker.

Tempora-projektet har börjat testa sin meto-
dik i eU svenskt testprojekt Där används
också det framtagna verktyget

Viktiga verktygsmässiga resultat:

• Stöd för ERT-modellering med bl a
tidsdimension, djupstrukturer hos objekt

• CASE-stöd för att representera verksam-
hetsregler

• CASE-stöd för processmodellering enligt
Tempora

• Stöd för överföring från en begreppsklassi-
ficering till en annan

• Koppling CASE-stöd - objckthanterare



Verktyg för ISA-90

Ericsson bedriver ett förändringsprojekt där
man strävar mot mer autonoma verksam-
hetsstrukturer. Verksamhetsdelarna skall
handha sina egna resurser, vilket bland annat
innebär att de kan skapa egna informations-
system. Enheterna åtar sig att lämna informa-
tion till andra verksamhetsdelar genom att
teckna avtal om att lämna meddelanden med
visst innehåll, till viss kvalitet och vid givna
tidpunkter.

Det är svårt att hitta verktyg som kan stödja
beskrivning av denna typ av verksamhets-
och informationssystemstrukturer .Med hjälp
av CASE-skalet Ramatic har SISU gjort en
prototyp som skall användas för att illustrera
sättet att strukturera och beskriva verksam-
hetsdelar (processer), avtal, meddelandeupp-
byggnad, etc. Andra intressenter har visat
stort intresse för att utveckla sina verksamhe-
ter i denna riktning, varför resultaten visat sig
vara intressanta för !lera.

Viktiga resultat:

•Fungerande modelleringsstöds-prototyp

Navigering i repository

Ett exempel på påbyggnad av ett CASE-
verktyg är att skapa navigeringsstöd, som gör
det lättare au hitta i ett större lager av model-
ler.

Genom bättre stöd för att söka i repositoriet,
borde man i större utsträckning kunna ta vara
på kunskapen där, öka kvaliteten i modellerna
all teftersom man förändrar dem och göra det
mer attraktivt och fruktbartatt söka i reposito-
riet. Detta stöd kan exempelvis ges genom
utvidgbara synonymlexika som kopplas till
repositoriet. Arbetet kring detta bedrivs inom
projektet Triad.

Viktiga resultat

- En Triad-rapport som beskriver ansatsen

- En första fungerande demonstrator.

Text till konceptuell modell

Inom Triadprojektet har man också börjat
arbeta med frågan om det vore möjligt att utgå
från textdokurnent för att skapa konceptuella
modeller. Detta kan gälla "policy-dokument",
målbeskrivningar etc.

Speciella datorstöd skulle kunna etablera och
bevara kopplingar mellan textdelar och noder
utgörande en modell lagrad i ett repository.

Viktiga resultat

•En Triad-rapport som beskriver en ansats för
att koppla samman textdelar med modeller

• En demonstratar för att illustrera ansatsen.

Kunskap och dess paketering

Det har genererats en mängd kunskap i olika
projekt inom CASE-området den senaste ti-
den. Denna kunskap omfattar bland annat

• hur CASE kan föras in i en organisation

• hur CASE-satsningar hänger samman med
strukturen på lA-verksamheten

• vilken kunskap som måste finnas i organisa-
tionen i samband med en CASE-satsning

• vilka egenskaper och verksamhetsbeskriv-
ningsmöjligheter som måste finnas i CASE-
verktyg för att passa vissa former av styr-
principer.

Denna kunskap borde kunna "förpackas"
bättre så att en intressent kan ta del av den i en
specifik situation. Tänkbara sätt att förpacka
är speciella rapporter eller riktade uppdrag,
speciella seminarier etc.

Il



MDI-området

Människa-datorinteraktion

Peter Rosengren är
områdeschefför MDI.
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Inom området Människa-dator-interaktion
(MOl) arbetar SISU med att ta fram metoder
och verktygför utveckling av system med hög
användbarhet. Användbarheten bestäms av
tvåfakJorer. Denförsta är hur väl systemets
funktioner anpassats efter användarnas ar-
betsuppgifter, erfarenheter och kompetens.
Den andra är hur lätt det är för användaren
att utnyttja systemets funktioner. dvs hur
användarvänligt systemet är.

Verksamheten inom MOl-området har under
året koncentrerats till delområdena data-
basgränssnitt, verktyg för utveckling av gra-
fiska gränssnitt, handboksteknologi samt
datorstöd för samarbete. Genom alla dessa
områden skär multimediateknik. Flera projekt
med anknytning till multimedia har därför
drivits under året.

Databasgränssnitt

Användargränssnitt som bygger på grafik och
direkt manipulation har tidigare visat sig
lyckosamma i en rad tillämpningar. Det SISU-
utvecklade programmet Hybris, ett grafiskt
verktyg för sökning i relationsdatabaser , har
visat att det finns all anledning att vara opti-
mistisk när det gäller alt tillämpa denna
gränssniusteknik även mot stora, komplexa
informationssystem.

Arbetet med att överföra Hybris-tekniken till
Televerket avslutades under hösten. En
förstudie om förutsättningarna att flytta Hy-
bris till Unix-miljö har genomförts och en
rapport om gränssnittsverktyg i Unix-miljö
har publicerats. Hybris flyttades under våren
till Windows 3-miljö.

Verktyg rör utveckling av grafiska
gränssnitt

Vertyget CrafLMan understödjer framför allt
utvecklingen av program som bygger på di-
rekt manipulation och grafik. CraftMan har
utvecklats på Next-dator och projektet har
drivits i samarbete med SICS (Swedish Insti-
tute ofComputer Science). En första prototyp

blev klar under våren. Som ett resultat av
projektet startades ett avknoppningsföretag,
Xanthus AB, som kommer att vidareutveckla
CraftMan och marknadsföra det på framför
allt amerikanska marknaden.

Handboksteknologi

Vi försöker bygga upp kunskap om hur elek-
troniska handböcker ska vara beskaffade för
att vara lättillängliga och användbara. Området
är tvärvetenskapligt och såväl tekniska som
psykologiska aspekter studeras.

En teknik som verkar lovande är hypermedia,
vilket kan beskrivas som ett sätt att struktu-
rera stora informationsmängder i ett nät be-
stående av dokument och länkar mellan do-
kumenten. Användaren söker information
genom att läsa dokumenten och följa länkarna.
Många frågor är fortfarande olösta, t ex hur
man får överblick över den information som
finns tillgänglig i systemet och hur man be-
håller sammanhanget när länkar följs.

En litteraturstudie kring kognitiva aspekter
på hypermedia har genomförts och dokumen-
terals i en SISU-rapport. Arbete med au ta
fram en metod för utformning av elektroniska
handböcker har påbörjats. Ett eget hyper-
mediaskal har utvecklats som gör del enkelt
alt länka ihop bild, text, ljud och digital video.
Verktyget lämpar sig mycket bra för de som
vill experimentera med hypermediateknik.

Datorstöd för samarbete

Idag använder vi datorer för att utföra indivi-
duella arbetsuppgifter. En naturlig utveckling
är att även använda datorer för aUunderslödja
arbete i grupp - detta brukar kallas "group-
ware". SISU följer forskningen inom området
med stort intresse med tanke på alt många
aktiviteler i en systemutvecklingsprocess ut-
förs i grupp.

Multi-G är ett samarbetsprojekt där KTH,
SICS, SISU, FOA, Televerket och EUemtel
medverkar. Det långsiktiga målet för projek-



tet är att bygga upp en distribuerad datormiljö
för arbete i grupp.

Multimedia

Multimediateknik, dvs att blanda olika
datatyper som text, bild, ljud och video, har
väckt stort intresse. Som med all ny teknik har
det uppstått en viss förvirring om vad som
egentligen är multimedia och hur tekniken
kan utnyttjas. srsu:s verksamhet inom områ-
det under året har framför allt inriktats på att
skapa klarhet och föra ut kunskap till intres-
senterna om multimediateknik.

Under verksamhetsåret genomfördes Kompe-
tensnåt Multimedia. r denna seminarieserie
har vi tillsammans med intressenterna meto-
diskt gålt igenom området - allt från bred-
bandskommunikation till psykologiska as-
pekter och berättarteknik har behandlats. Fö-

reläsningar har varvats med demonstrationer.
egna laborationer och studiebesök. Kompe-
tensnät Multimedia var mycket uppskattat
och intressenterna visade stort intresse för att
delta.

Vi har under året experimenterat med DVr
(Digital Video rnteractive) som är en teknik
för att hantera digital video i en persondator.
Syftet är att försöka förstå hur multimedia-
teknik kan användas vid utveckling av nya
informationssystem, framför allt när det gäl-
leranvåndargränssnittsfrågor. Inom DYl-pro-
jektet har vi utvecklat ett eget verktyg för fri
navigering i videofilmer.

Jesper Lundh
vidareutvecklar

CraftMan i
avknoppningsföre taget

XanthusAB.

Kompetensnätet
Multimedia prövade
olika lösningar och
hjälpmedel i en träff där
deltagarna cirkulerade
mellan derrumstrationer
på olika stationer.
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le-området

Informations centrum

Lars Bergman är chefför
Informationscentrum.
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Infonnationscentrums huvuduppgift är att öka
intressenternas utbyte av sitt medlemskap i
SISU. En annan viktig uppgift är aUbidra till
ökning av intressemkretsen.

Starkt ökad kunskapsförmo;dling

Under verksamhetsåret har SISUs kursverk-
samhet startat. Kurserna är en ny kanal för
överföring av generaliserad kunskap från
SISUs arbete inom olika kompetensområden.
Genom alt intressenterna kan umyttja fria
kurspIatser i proportion till antal andelar för-
bättras förmånsvärdet av medlemskapet.
Kurserna har snabbt fått hög beläggning och
vissa har dubblerats. Under första halvåret
199] har kurserna haft cirka ]40 deltagare.
Kvaliteten har bland annat säkrats genom all
deltagarantalet maximerats till 20 personer.
KursulVärderingama hittills är positiva och vi
strävar efter att ytterligare förbättra deltagar-
nas utbyte.

Seminarieverksamhelen har under året varit
intensiv. Projekterfarenheter, utförda uppdrag
och projektanknutna seminarier har varit de
vanligaste inriktningarna för dessa seminarier.
Under försommaren prövades erfarenhets-
utbyte med intressenter som presentatör.
Statskontorets IT-enhet presenterade erfaren-
heter från moctelleringsarbete. Intresset var
stort och det positiva gensvaret uppmuntrar
till att gå vidare på denna linje.

Kompetensnätet Multimedia som omfattade
sju seminariedagar under årel har fungerat
som mötesplats för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte. Ett fyrtiotal personer del-
tog.

SISU-personal medverkar i ett flertal kurser
på Institutionen för Data- och systemvetenskap
vid Stockholms universitet.

Projektmedverkan

En aktiv medverkan för att förbättra
kunskapsöverföring och resultat från projekt
har genomförts framförallt i TRIAD- och
FYR-projekten. Målet har varit att driva

informationsarbetet som del i projektet. Inom
TRIAD-projektet har ett tiotal arbetsrapporter
producerats. Dessutom har en prototyp för
samlad projektinformation tagits fram. Inom
projektet bedrivs seminarieverksamhet förde
deltagande organisationernas personal.

Inom FYR-projektet har en metodhand-
ledning, en projektrapport samt dator-
stödshandledning tagits fram. Dessa doku-
ment är avsedda för parterna i projektet

Stödmaterial

Under året har SISU ökat aktiviteterna för
spridning av information om SISU och om
resultat. Ett antal broschyrer, presentations-
material om SISU och om vissa projekt har
tagits fram. Dessutom utställningsmaterial
som används vid mässor och konferenser.

Skriftlig rapportering

SISUs tidskrift Informa har under året ge-
nomgått en ansiktslyftning. Antalet abon-
nenter har ökat med ungefär 50% till nu cirka
1.2()()perSoner.

Under året har sex SISU-rapporter publicerats.
Fem rapporter som bedöms ha en begränsad
läsekrets har annonserats som "SISU-doku-
ment".

Konferenser

VISION·95 i november 1990 redovisade re-
sultatet från arbetet som ISVls program-
kommitte i samarbete med SISU genomfört
som förberedelse för nuvarande ram program.
Konferensen gav också en bakgrund och
bruksanvisning samt inspiration för deltagar-
nas egna visionsarbete på hemmaplan. Kon-
ferensen fick ett mycket gott mottagande.

IAS·91 genomfördes som workshop med in-
riktning på modelleringsmetoder. Den ut-
gjorde ett delmoment i TRIAD-projektets
delprojekt "Nästa generation modellering".

SISU PRESENTERAR SIG i april omfattade



såväl konventionell konferens som utställ-
ning med demonstrationer och gav kontakter
med nya organisationer samt med nuvarande
intressenter.

CAiSE·91 genomfördes i Trondheim med en
forskar- och forskningsinriktad framtoning.
SISU deltog dels med ett antal föredrag, dels
i det förberedande programkommittearbetet.
Konferensen dokumenteras i bokform genom
Springer- Verlag. CAiSE-konferensema har
nu etablerats och SISU har genom initiativet
att starta dessa tillgång till en årlig kontakt-
punkt visavi den forskning som pågår och
med intressanta och väsentliga personer
framförallt inom den europeiska forsknings-
och utvecklingsvärlden.

VidIAS·91 var VUT-gänget i elden med heta
inlägg. Fr v ChristerNellborn, Hans Wi/lars,
Mattias Häl/ström och Sten-Erik Oh/und.
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Pil de följande
sidorna
presenteras nc'lgra
SISU-projekt. Vi
har bland annat
bett intressenter
kommentera
projekt de deltar i.
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TRIAD - vårt största
tillämpningsprojekt

Björn Nilsson, vVD och
ansvarig för SISUs sida
av TRIAD.
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TRIAD är igång sedan
årsskiftet 90/91. Pro-
jektet löper under tre
år med en ungerårlig
budget på tio miljoner
kronor per år. De in-
tressenter som deltar
bidrar med både
person tid och pen-
ningmedel. - Varför
investerar egentligen
Televerket, Posten,
Statskontoret,Ericsson
och SIS U i detta pro-
jekt?

Informationsadministration - en strate-
gisk satsning

Informationshanteringen har blivit ett kon-
kurrensmedel, där en allt snabbare och mer
komplex beslutsprocess kräver flexibel och
snabb åtkomst till relevant information. Ett
problem för dagens system är att informatio-
nen som krävs i den snabba förändrings-
processen går tvärs över konventionella orga-
nisatoriska och systemmässiga gränser.

Visionen kring TRIAD innebär aU den fram-
tida beslutsfattaren kan se och navigera i
organisationens infokartor på olika abstrak-
tionsnivåer. Hon kan snabbt ta reda på om
data finns, kontrollera datas betydelse samt
formulera frågor och nå information - oavsett
var denna finns och oavsett interna
lagringsformat.

De främsta nyttoeffekterna för intressenterna
är på sikt att beslutsfattare får effektiv och
säker åtkomst till data i organisationens
databaser. Dessutom nås en bättre kontroll
över systemutvecklingsprocessen genom
kontroll över modeller och datadefinitioner.
Hög kvalitet på modeller och därmed en god
bas för verksamhetsutveckling utgör en ga-
ranti för relevant innehåll i databaserna.

Den framtida applikationsutvecklaren behö-
ver stöd för återanvändning av redan befint-
liga definitioner och programvarukompo-
nenter. Utvecklaren använder samma effek-
tiva åtkomstgränssnitt som beslutsfattaren,
dock inte mot informationen i normala
databaser, ut<msnarare mot beskrivningar av
data och andra komponenter eller resurser i
organisationens informationshantering.

Den framtida organisationen har ordning och
reda i modeller och databaser där det krävs,
men tillåter autonomi där detta är möjligt.
Nästa generation modellering kommer att
hantera dynamiska aspekter av verksamheten
och ha betydligt större semantisk kraft än
idag.

Projektet arbetar genom au utveckla metodik:
och instrument för infonnations- och dataad-
ministration ivid mening. Dessutom utveck-
las metoder och instrument för analys och
utveckling av verksamheter samt för
användamära datanyttjande. Sammanfatt-
ningsvis vill vi skapa framtidens uttags- och
datakatalogsystem och utveckla framtidens
modelleri ngsmetod.

TiHämpningsprojekt - en säker och ekono-
misk satsning

Syftet med detta arbetssätt är att inom ett
komplext område, där stora investeringar
krävs, ge större säkerhet vid beslut genom att
flera parter med ett brett underlag kan fatta
best ut i samverkan och verifiera ar-
betshypoteser med snabba realistiska försök.
Föratt inte onödigtvis genomföra utredningar
och försök baseras arbetet i görligaste mån på
föreslagna eller existerande standarder.

Att arbeta inom ramen för ett tillämp-
ningsprojektger naturligtvis även ekonomiska
fördelar genom kostnadsdelning. Varje part
bidrar med en del av resurserna men har
tillgång till hela resultatet. Dessutom ställs ett
antal ingångsresultat till parternas förfogande.



TRIAD - ett öppet projekt

TRIAD är öppet för nytillkommande parter.
vilka kan gå in i hela projektet eller arbeta
lokalt med enskilda delprojekt eller aktivite-
ter. En anslutning till projektet bör naturligt-
vis kopplas till vilken förväntad nytta en
intressent ser inom ramen för projektets in-
riktning. Samtidigt kan nytillkommande par-
ter naturligtvis påverka.

Syften och mål

I en framtida marknadsinriktad organisation
kommer en snabb, enkel och flexibel tillgång
till informationen i såväl interna som externa
databaser att innebära en avgörande
konkurrensfördel.

Projektet syftar till alt ta fram metoder och
instrumentför informationskartläggning och
åtkomst över gängse systemgränser. Projek-
tet utvecklar även metoder till slÖdföraffärs-
och ledningsutveckling .

En av förutsättningarna för hög beslutskvalitet
är att de data som finns verkligen utnyttjas i
beslutsfattandet. Detta kräver att instrument
och metoder utvecklas som gör det möjligt att
enkelt se vilka data som finns och vilka defi-
nitioner som gäller för dessa. Vidare krävs att
data kan tas ut och frågeställningar specifice-
ras på ett rimligt användaranpassat sätt.

Projektet utvecklar prototyper för integre-
radedatakatalogs- och ultagssystemmed gra-
fiska gränssnilt för alt praktiskt testa och
förberedaför framtida områdesövergripande
informationsförsörjning sstrukt urer.

En förutsättning för bibehållen datakvalitet
från indataledet till konsumen t1edetär att data
inte korrumperas under gången mellan olika
system. En satsning på fungerande reposi-
tories/datakataloger innebär betydligt större
möjligheter till kontroll av att system i sam-
verkan producerar korrekta resultat. Dess-
utom ges möjligheter till kontroll och diagnos
under systemutvecklingsarbetets gång.

Projektet skapar metoder och prototyper till
systemför att stödja analys, dokumentations-
och återvinningsprocessen av data och mo-
a~ll~r i organisationen.

Organisationer har ett växande behov av att
skapa ett sammanhängande system av
begreppsdefinitioner. Detta kräver en viss stan-
dardisering av använda metoder i arbetet

Projektets satsning på modelleringsmetoder
gör en samordning av arbetsresultat från
olika delar av organisationen möjlig. Val av
goda modelleringsmetoder och utbildning av
kompetent modelleringsledning gör
kvalitetssäkring av arbetet möjlig.

Standardisering av informations- och databe-
skrivning samt standardisering av
dataelementtyper stöds med metoder och
verktyg, vilket kommer systemutvecklings-
processen tillgodo. På sikt kommer medde-
landetyper att standardiseras, vilket blir ett
alltmer angeläget område ur bland annat
handelsutbytessynvinkel, speciellt rörande
ekonomiska transaktioner.

Projektet kommer alt direkt deltaga i strate-
giska delar av standardiseringsarbetet. Pro-
jektets resultat baseras i görligaste utsträck-
ning på existerande och föreslagna
standarder.

Inom verksamhets- och systemutvecklings-
sektorn innebär en genomgripande satsning
på datakataloger i sig stora möjligheter till en
rationalisering av arbetet genom samutnytt-
jande och kontroll av definitioner av olika
slag.

Arbetet syftar till all rationalisera Ulveck-
lingsprocessen genom all på elt semantiskt
välkontrollerat sätt, enkelt lämna underlag
till konventionell utveckling eller CASE-verk-
tyg.

Modelleringsmetoder som nyttjas i praktiken
är tio till tjugo år gamla. Forskningsfronten
har i stor utsträckning frambringat teoretiska
modeller, med ringa praktisk acceptans.

Projektet syftar bland annat till all ta fram
nästa generation modelleringsmetoder, vilket
sker genom att kritiskt värdera marknaden
och all anpassa forskningsresultat inom
bland annat Esprit till praktikens krav.
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TRIAD

Om organisationen av arbetet

lRIAD-projektet är uppdelat i sex delprojekt

Verksamhetslcrav

Nästa generation modellering

Handledarutbildning

Katalogprinciper och system

- Uttagsprinciper och system

Informationsspridning

Delprojektet verksamhetskrav kartlägger
verksamhetsutvecklamas, beslutsfattarnas,
informationsadministrationens och system-
utvecklamas Icrav.

Delprojektet nästa generation modellerings-
metoder syftar till att anpassa och utveckla
lovande forskningsresultat inom modelle-
ringsområdet till verklighetens Icrav. Speci-

ellt är modellsamordning och baklänges-
modellering/remodellering från existerande
databasbeskrivningar viktigt Dessutom ut-
vecklas prototyper till avancerade modelle-
ringsverktyg.

Delprojektet handledarutbildning för
avancerad modelleringsledning syftar till
att utveckla en utbildning inom det kanske
allvarligaste bristområdet inom modem sys-
temutveckling.

Delprojektet katalogprinciper och system
syftar till att klarlägga innehållsmässiga och
strukturella behov samt samverkansformer
mellan datakatalogsystem.

Delprojektet uttagsprinciper och system har
som huvudmål är att utveckla människovär-
diga instrument för informationsåtkomst mot
främst relationsdatabaser - samt lA-instru-
ment i samma lättillgängliga form.
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TRIAD

Ulf Åsen, Posten:

Varför deltar ni i projektet?

Lite tillspetsat kan man säga att. Posten är
Sveriges enda företag som samtidigt är bank
och åkeri. Dataadministration, DA, är ett av
de verktyg som vi behöver för att hålla ihop
koncernen. Det gäller att komma överens om
vad begrepp betyder och se tiIl att de används
likadant i hela organisationen.

Om vi inte sätter igång med DA kommer vår
informatikverksamhet att bli dyrare än nöd-
vändigt och inte ge det utbyte man kan kräva.
Vi bara måste komma igång, och tror att det
är smidigast och billigast att samarbeta med
andra. Genom att poola resurser med andra
företag kan vissa frågor lösas med mindre
resurser än vad som skulle krävts om vi var
ensamma. Själva umgänget med de andra
TRIAD-företagen gör dessutom att vi lär oss
en massa om DA och om hur DA ska hanteras
hos oss.

Vad vill ni få ut av projektet?

Vån övergripande mål är att i TRIAD-samar-
betet utveckla Postens synsätt, metoder och
hjälpmedel för DA. Det är förstås "a tall
order" som måste göras greppbar och kon-
kret. Det har vi löst genom att ställa upp
kortsiktiga krav, och nu närmast vad vi vill ha
ut av TRIAD efter ett år. Mot de kraven skall
vårt TRIAD-engagemang utvärderas efter ett
år.

Det är några saker på vår "ettårslista" som jag
vill trycka på. Till exempel modellering. Ge-
nom TRIAD viIl vi vässa vår egen använd-
ning, så att vi kan sätta in modellering som ett
verktyg i exempelvis affarsulveckling.

Bland de resultat vi väntar oss under det första
året kan nämnas

• en första version av DA-definition och
rollbeskrlvningar för aktörer i DA-arbetet

• grundläggande rutiner för förvaltning av
datamodeller

• genomgång av beröringsytor mellan DA
och EDI

• en syntax för hur begreppsdefinitioner ska
göras

• hjälpmedel som underlättar val av modelle-
ringsmetod

• utveckling av kurser inom DA-området

• referensmodell för resurskatalog(er).

Ulf Åsen och Gert Persson (S/SUs styrelseordförande), Mda Posten,
lyssnar pil TR/AD-presentation.
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Agneta Berghem,
Kommundata

Per-Olof Carlsson ,
Televerket, projektle-
dare för FYR.

20

FYR

SVEA är en systemutvecklingsmetod som
många känneT till och som allt fler använder.
Men hitLiIls har det varit svårt an finna ett
dawrstöd som verkligen stöder SVEA på en
djupgående sän. Det var mot den här bak-
grunden som FYR-projektet startade för 1,5
år sedan. Uppgiften var att s!«JpaettdaJorstöd
för SVEA-metodiken och sanuidigtförbättra
metodilun sd att den blev mer stringent och
kunde fdnga upp nya Slrömningar inom
metodomrddel.

J projektets första etapp deltog SISU, Tcle-
verket Stockholm, Televerket lit och StalS-
kontoret. Dessutom deltog IRM Consult AB
för alt ge synpunkter till projektet.

Projektet har gätt igenom, analyserat och för-
bällrat SVEA-metodiken. Televerket har
provat datorstödet SVAR i "skarpa projekt".

FYR -projektct engagerar en 20-tal personer i
OChrunt projektet. Per-Olof Carlsson på Tele-
verket Stockholm är projektledare för Fyr-
projektet idess första etapp och andra etapp.
Televerkct lit och Statskontoret har lämnat
projektet och Kommundata har tillkommit
Kommundata ska skriva en metodhandbok
för den utvecklade SVEA-metodiken.

SVEA (SlruktUIcrad Verksamhetsinriktad
ArbetsOlodelI) an änds av många företag och
myndjgheter. SVEA har eu användarinriktat
synsätt vilket stöds av arbetsfonnema och
beskrivningsteknikernas utfonnning. System-
utveCklingsarbetet bedrivs nära verksamhe-
ten, oftast i sem inarieform där det är
gruppdeltagarna som är de aktiva. Det är
deras kunskaper och erfarenhcter som ligger
tiJIgrund för det förändringsarbetete man vill
utföra med hjälp av metoden.

FYR-projektet har använt det SISU-utvcck-
I.ade CASE-skalet Ramatie för att utveckla
det CASE-stöd för SVEA som scdcnnera fätt
namnet SVAR.

DatamodelIering, rutinskissning med in- och
utdataprcciscring är några av SVEA-
metodikens väsentliga komponenter. Med
hjälp av SVAR kan dcssa modellering -
tcknikcr användas var för sig cller tlllsam-

mans. Vad gäller datarnodeUering har FYR-
projektet förstärkt bcgreppsnivän. Grupper
av objekt. s k objektgrupperingar, kan skapas
och refe.reras ifrån bland annat funktioner.
TabclIerkan skapas inifrån bcgreppsmodellen.
Data-{begreppsmodelIer kan kopplas till
rutinskissema. Det finns sLöd för au skapa
delrutiner, och dessa kan i sin mr kopplas till
de rutiner som "anropar".

I SVAR kan man även skapa funktion -
modeller med informationssamband inklu-
sive nedbrytningar. Rutiner kan kopplas till
funktioner. Funktionerna som proj icerar sam-
band i matriser har förstärkts. Dessutom finns
det representaLionsmöjligheter för an stödja
AU/ADB-planering, detta genom represen-
tationsmöjlighetcr aven mängd ytterligare
"AU-begrepp" och dess amband.

Under ctapp 2 kommcr SVAR att komplette-
ras med fler stödfunktioner och ytterligare
delar av metodiken kommer all täckas. StödeL
för dialogmodellering som redan finns,
kommer att förstärkas.

Vidare kommer stöd all skapas för databas-
design, genom au inte bara "nonnaliseradc"
18beller ska kunna skapas, utan också denor-
maliserade 18beller som kan utgöra en effek-
tiv databas ieu större system.

En annan viktig aktivitet för etapp 2 är att
skapa bryggor mot olika viktiga verktyg för
repo itoryhantcringoch försystemgencrering.
Modelleroch spccilikationersom skapslSmcd
SVEA-metodik ska kunna föras vidare mot
realisering och äteranvändning.

Underetapp2 kommer även en metodhandbok
för den moderniserade tekniken aLttas fram
av Kommundata.

En av projektets uppgifter är all se till att
SVAR och dess metodik fåren god paketering;
installation och konfiguration på de olika
maskinplattfonnama, ny, fräsch och uppdate-
rad metodhandbok för SVEA och handbok
för de olika modclleringstekniker som SVAR
stödjer. Dessutom ska dct finnas utbildning
för metod och vcrktyg.



FYR

Agneta Berghem, Kommundata:

Varför deltar ni iprojektet?

För att Kommundata skall kunna tillhanda-
hålla rätt lösning till rimligt pris krävs både
god kännedom om kundens behov och en
effektiv produktutveckling. Kommundata är
nu i en intensiv fas med att bygga upp en
enhetl ig utvecklingsmiljö. Utvecklingsmiljön
bygger på standarder och öppna system och
består av komponenter för teknik, kommu-
nikation, metoder, projektstyming m m. SVEA
är ett centralt begrepp.

Systemutvecklingen skall i så hög grad som
möjligt automatiseras. Resultatet från ett ut-
vecklingsskede skall ligga till grund förnästa
skede. Produkten skall med så få ingrepp som
möjligt vara flyttbar till olika målmiljöer.
"Bra" och integrerade utvecklingsverktyg är
alltså nödvändiga.

Vad vill ni få ut av projektet?

Kommundata deltar i FYR-projektet för att få
ett verktyg för praktisk tillämpning av SVEA.
SVAR kan vara svaret.

Genom att samverka med Stockholms tele-
område och SISU tror vi att vi kan öka vår
kunskap om hur CASE-verktyg skall utfor-
mas för att effektivisera utvecklingsarbetet.
Att bland annat bygga upp en dataresurs-
katalog som stöd för dataadministration är
viktigt.

Mycket arbete återstår innan vi har entydiga
och begripliga uttryckssätt för system-
specifIkationer och informationsbehov som
kan användas för automatisk system-
generering. Vi har med SVAR hunnit en bit
på väg att strukturera arbetet och hålla ord-
ning på vår dokumentation.

Per-Olof Carlsson. Televerket:

Varför deltar ni iprojektet?

Ursprungligen handlade det om att vi be-
hövde datorstöd för att hålla reda på all den
information som skapas ilA-arbetet, ett stöd
för IA-funktionen att hålla reda på de modeller
som görs.

Det andra skälet var att vi ville ha en stringent
metod som gör det möjligt att ta fram bra
kravspecifJkationer för systemutveckling.

Vad vill ni få ut av projektet?

Det konkreta målet är att skapa ett datorstöd
för en ny, modem SVEA-metodik. Samtidigt
behöver vi datorstöd för att klara samordning
och förvaltning av våra modeller. Vi viIIockså
kunna återanvända information skapad i an-
dra projekt FYR-projektet syftar ju till att ta
fram datorstöd för både systemutveckling,
system förvaltning och AU-/ADB-planering.

RAM·projekte
SYSLABG~
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STANLl - EDI for geografi

Stanli-projektet har till uppgift att skapa
standarder för elektronisk överföring av geo-
grafiskt relaterade data. Standardisering ska
göra det möjligt för yrkeskategorier som
byggprojektörer, ledningsdragare och sam-
hällsplanerare att utbyta data.

Uppgifter om topografi, geologi, hydrologi,
markanvändning etc behövs för en mängd
ändamål. Planering av vägar och bostadsom-
råden är ett exempel, dragning av el- och
teleledningar ett annat.

Geografiska data har många användare, men
det finns även många producenter. Lant-
mäteriverket, Vägverket, Centralnämnden för
fastighetsdata, Sveriges Geologiska Under-
sökning bara för att nämna några. Stanli-
projektet avser att underlätta utbytet av infor-
mation genom att skapa standarder för såväl
innebörd och struktur hos data som för
datatransport mellan system. Det innebär bland
annat att skapa en systemneutral datamodell
och principer för datakatalogemas uppbygg-
nad. Andra viktiga delar i projektet är
kvalitetsmärkning av data och ett standardi-
serat överföringsformat.

Stanli finansieras aven rad organisationer
och myndigheter och har en årsbudget på
cirka 4,5 miljoner kronor. Initiativtagare och
huvudfinansiär är Utvecklingsrådet för
landskapsinformation (ULl). Projektet drivs
av Allmänna Standardiseringsgruppen (SIS-
STG) inom det nationella standardiserings-
organet SIS.

SISUs insatser i Stanli sker på uppdrag av
SIS-STG, där ett särskilt projektsekretariat
inrättats, och avser metod- och modellråd-
givning, utbildning samt utvecklingstekniskt
bistånd. Arbetet med utveckling aven
begreppsmodell inleddes under verksamhets-
året. SISUs fortsatta engagemang avser bland
annat utveckling av kurser i modellering
samt metodik och modeller för upprältande
av datakataloger.
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STANLI

Torbjörn Cederholm, SIS -STG, projektledare
för Stanii:

EDI för GEOGRAFI

(Återgiven med tillstånd av UUISTANU)

ÖVERFÖRINGSFORMATET är 'transport-
förpackningen" och konstrueras utgående
från den "neutrala" datarnodellen.

OBJEKTKATALOGEN innehåller defin~ioner
av objekten samt specWiI<ationer av beskri-
vande attribut och deras tillåtna
vardeomraden. ObjektkatalOgen ar en
hjälpmedel fOr sändare och mottagare att
komma överens om betydelsen av Overförda
data

punkt

linje

syn"'"

RELATIONER

tillhör utgörs av

ligger- på gränsar till

BJEKTKATALOGE

{$J~ ~-
S =-=-.--'- -- ~ -

formatteringsres1er

ytbeläggning

ATI'RlBUT
bygg-anr;:~ nadsår

elever antal
klassrum

BEGREPPEN

struktur

KVALITET

OBJEKT

skola
byggnad

skolgård

ursprung
ak,~tet

noggrannhet
fullständig'
het

VERKLIGHETEN beskrivs i digital form .
enligt en överenskommen
begreppsmodell.

BEGREPPEN (några centrala) är OBJEKT,
vars egenskaper närmare beskriv av
ATTRIBUT. Objekt (i ett geografiskt
informationssystem) har GEOMETRI (1 ex
läge oCh form) och har RELATIONER till
varandra. Uppgfft om KVALITET mOjliggör
rätt värdering av data.

DATAMODELLEN beskriver vårt sätt att
strukturera data om verl<Jiga företeelser.
Varje GIS har sin datamodelI och sitt
lagringstormat men fOr att datautbyte Ska
kunna fungera måste det finnas en
systemneutral datamodelI som alla kan
referera till.

~

BJEKT

fiEOMETRI

unkt:e C§§:>
Vad vill ni få ut av samarbetet?

I första hand tar vi hjälp av SISU för att få
fram en "Begreppsmodell för utbyte av data
rörande geografiska företeelser", som vi hop-
pas ska ge den nödvändiga begreppsmässiga
basen för fortsatt utvecklingsarbete och
samordning inom projektet. Begrepps-
modellen ska också hjälpa till att förklara och
förankra projektets innehåll hos intressen-
terna.

Tillsammans med SISU ska vi också utveckla
ett kurspaket, som ger personer som arbetar
med geografiska informationssystem möjlig-
het att öka sin IT-kompetens rent allmänt,
men vars specifika syfte är att lägga grunden
till ett branschinriktat arbete med datakata-
loger - en av förutsättningarna för ett "intelli-
gent" datautbyte.

Varför anlitar ni SISU iprojektet?

Grundläggande för informationsteknologiskt
utvecklingsarbete, till exempel att utveckla
standarder för elektroniskt datautbyte, är att
verksamheten förankras i en för alla aktörer
gemensam uppfattning om vad målen är, vilka
informationsflöden som existerar och vilka
begrepp som ska beskriva verksamhetens
innehåll. Konceptuell modellering är ett sätt
att komma fram till en beskrivning av vad
man är överens om, en beskrivning som kan
appliceras på allt från projektbeskrivningar
till datamodeller.

SISUs stora kompetens på detta område är
skälet till att vi vill intensifiera det samarbete
som inleddes i februari 1990.
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EI(ONOMISI( REDOVISNING

Verksamhetsårets 1990/91 talala intäkter och anslag uppgår till

sammanlagt 31.266 kkr (89/90 33.317). ISVI har bidragit med

13.418 kkr (89/90 13.194), varav resursinsatser iTP står för 8.960

kkr (89/90 8.024). Rampragramsanslaget från STU utgör 6.400 kkr

(89/906.100). Projektanslag från S111 utgör 1.657 kkr (89/90

2.453). Övriga anslag från industrin utgör 580 kkr (89/90 375).

9.211 kkr (89/9011.195) utgör intäkter från uppdrag, konferenser

mm. Underskottet är för verksamhetsåret 274 kkr (överskott 89/90

1.367), vilket överföres i ny räkning.

Resultaträkning 1990-07-01 - 1991-06-30

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar

Resultat efter avskrivningar

Finansiella intäkter & kostn.
Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella
int. & kostn.

Avskrivningar över plan

Å rets resultat

910630

31.266.271
./.31.198.196

68.075
./.1.527.909

.1.1.459.834

1.186.817
J...8..Q2

.1.273.879

./.273.879

900630

33.317.269
.1.29.466.943

3.850.326
./.1.436.504

2.413.822

686.766
l

./.1.500

3.099.088

.1.1.732.436

1.366.652



EI(ONOMISI( REDOVISNING

Balansräkning den 30 juni 1991

TILLGÅNGAR 910630 900630

Kassa och bank 6.527.718 5.267.038
Kundfordringar 1.116.987 1.519.840
Beviljade ej rekv. anslag 402.365 60.266
Förutbet. kostn. o uppl. intäkter 1.126.093 1.390.849
Övr. kortfr. fordringar 248.426 4.420

Omsättningstillgångar 9.421.589 8.242.413

VLDB-fonden 144.553 126.620

Maskiner o inventarier (not l)
Ack. anskaffningsvärden 7.627.862 6.069.517
Ack. avskrivningar ./.5.772.626 ./.4.337.081

Anl äggningstillgångar 1.855.236 1.732.436

o

S:a TILLGANGAR 11.421.378 10.101.469
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SKULDER OCH EGET KAPITAL

910630 900630

Ej förbrukat anslag 359.702
Leveran törsskulder 1.729.542 547.525
Upplupna kostnader o
förutbetalda intäkter 1.788.828 1.509.580
Övriga kortfr. skulder 1.309.473 1.523.461

Kortfristiga skulder 5.187.545 3.580.566

VLDB-fonden 144.553 126.620

Avskrivningar över plan (not l) 1.701.312 1.732.436

Långfristiga skulder

Eget kapital 4.661.847 3.295.195
Årets resultat ./.273.879 1.366.652

Fritt eget kapital 4 ~87.968 4.661.847

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL 11.421.378 10.101.469
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Not J.
Ack. Anskaffningsvärde
Ack. Avskrivningar enL plan
Anläggningstillgångar

1990/91
7.627.862

./.5.772.626
1.855.236

1989/90
6.069.517

/.4.337.081
1.732.436

Avskrivningar över plan
Bokfört värde

./.1.701.312
153.924

./.1.732.436
Q

Avskrivningar en!. plan har skett med 50% på datorutrustning och 30% på övriga inventarier.

(1/d;(T[P~
Eva Salomonsson

Sture Hägglun

~ Kjell Ömberg

01li Aronsson

~flM
Lm-Erik Dahlgren /

~~-;~

~
Jr:~ / -( iL /t,{ fd Iltt ~fi~Flirstenba~ti":l

C~~L

Gunnar Helin

evisionsberätte1se beträffande denna årsredovisning har avgivits 1991-12- ()5"

l~~1~~J
I.,
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REVISIONSBERÄ TTELSE

för

SVENSKA INSTITUTET FÖR SYSTEMUTVECKLING

I egenskap av revisor i institutet får vi härmed avge berättelse för verksamhetsåret
1990-07 -O1--1991-06- 30.

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning. Granskningen har skett enligt god revisionssed.

Räkenskaperna har detaljgranskats av lRG Revision AB.

Revisionen har inte givit anledning till anmärkning.

Stockholm 1991-12- tJ S
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Gunnar Helin
Av NUTEK utsedd revisor

(.~ ~ ~

P
NsJ /)('fJ (fNv)
r aur

Auktoriserad revisor
Av ISVI utsedd revisor
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