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7-8 oktober, workshop tör kontaktpersoner
- - - - - -- - - ~ --

KONTAKTPERSON
- en viktig roll!
I samband med planering av nästa ramprogram-
period har vi inom SISU naturligtvis diskuterat hur
våra kontakter och hur vårt samarbete med medlems-
företagen utvecklats. Samarbetsprojekten och de
igångsatta tillämpningsprojekten har utvecklats
mycket bra tack vare entusiasm och, ibland stora,
insatser från kontaktpersoner och andra professionel-
la i medlemsföretagen. Det rmns flera mön-
sterexempel på hur ett medlemsföretag
verkligen kan utnyttja SISU och dess
resurser. Men det finns också - tyvärr - företag
som vi har haft (alltför) lite kontakt med och som
skulle kunna få betydligt större nytta av sitt med-
lemsskap.

Vi är medvema om att vi från vår sida kan göra mer
för att 'aktivera' medlemskontaktema och intensi-
fiera utbytet (se bl a annons om marknadschefför
kunskapsöverföring). Det skall vi också göra. Men
för detta behöver vi även mer draghjälp från kontakt-
personerna. Vi måste nå ut, ej enbart till kontakt-

personer, ulan även till personer med ansvar för
skilda specialområden i företagen. Hur åsmdkom-
mer vi det? Vilken hjälp kan vi få från kontaktper-
sonerna och hur kan vi hjälpa kontakt-
personerna?

Dessa och besläktade frågor vill vi ta upp snarast.
Med tanke på alla nya medlemmar (se den
engelska SISU-beskrivningen i denna Informa),
som vi f ö hälsar hjärtligt välkomna, har vi
planerat in ett 'workshop' för SISU:s
kontaktpersoner, 7 - 8 oktober (kväll till
kväll, sannolikt på Finlandsbät el motsv).

Förutom redovisning av aktuell information om
SISU, 'state-of-the-art' i metodområdet, mm, skall
vi diskutera framtidsplaner, be om förslag till
samarbetsprojekt och, kanske framför allt,
diskutera kontaktpersonernas roll och möjligheter.
Vi hoppas verkligen att alla medlemsföretag
deltar med en eller flera representanter.

Notera alltså - och boka redan DU!

WORKSHOP MED
SISU:s KONTAKTPERSONER

7 - 8 OKTOBER 1987

Mer information följer i augusti. Till dess - tack
för det här verksamhetsåret - och ha en skön och
avkopplande semester!

Janis
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SISU LÄGESRAPPORT
MAJ-87

"De nya" vid SISU:s "Klck-(lff' på Bålsta Gästgiveri, 9-10 juni.
Fr v Björn Nilsson, Mattias Hällström, Stefan Britts och Rolf Wo hed.

PERSONALFÖRÄNDRINGAR
Björn Nilsson, Fil.Dr. i ADB, började på SISU
den Il maj. Björn kommer från FRI och har tidi-
gare arbetat på SCB. Hans specialitet är dataadmi-
nistration, konceptuell modellering, datakataloger.
Björn är även verksam i internationella standardise-
ringsorgan. Björn kommer närmast att ansvara för
SISU:s insatser i ett tillämpningsprojekt avs.
informationsadministration och intelli-
genta datakataloger där Televerket f.n. är en
av huvudintressemema.

Mattias Hällström började på SISU den Il maj -
87. Mattias tillhör den första kullen civilingenjörer
som nu går ut KTH:s nya datatckniklinje. MatUas
kommer närmast atl inrikta sig på konceptuell
modellering och databaskonstruktion sarUl
medverka i SISUs insatser i PAM-projektet
hos Ericsson vad avser utveckling och tillämpning
av dalOrstödet RAMA TIC.
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Rolf Wohed, KTH:s datalinje, utför under som-
maren ett examensarbete med inriktningen 'intelli-
genta datorstöd för diagnosticering av kvalitet hos
konceptuella schemata'.

Stefan Britts övertar nu ledning av OPAL-
och AVANCE-projekten. Stefan har medver-
kat i OPAL sedan SYSLAB-tiden och håller även
på att doktorera i ADB i ämnesområdet människa-
maskininteraktion och dialogutformning. Stefan
har även varit aktiv i RDF avseende utbildnings-
frågor om den systcmvcLenskapliga linjen.

Christer Hulten och Lars Söderlund
trappar ner sin verksamhet i SISU och övergår i
huvudsak till egen konsultverksamhet

Lars [ansatta engagemang i SISU består främst
av koordinering av SISU:s insatser i tillämpnings-
projektet PAM som drivs av Ericsson och där
SISU medverkar med metod- och datorstöd.
Christers fortsatta roll i SISU blir som teknisk-
vetenskaplig konsul L och rädgivare till fortsatt
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OPAL-arbete samt utveckling aven objektorien-
terad systemutvecklingsmetodik enligt AVANCE-
projektet (enligt SISU:s förslag till ramprogram
för 1987190).

Christer Nellborn, Km-teknolog, utför un-
der sommaren ett examensarbete som avser att
undersöka egenskaper och tillämpbarhet av s.k.
"knowledge engincering environments" vid sys-
temutveckling av mer 'traditionell' typ.

Annons om MARKNADSCHEF FÖR
KUNSKAPSÖVERFÖRING har införts i
SvD, DN samt 'Head-Hunter'. Vi söker en person
som ansvarar för vår utbildnings- och informa-
tionsverksamhet samt ser till att konIakterna med
medlemsföretagen utvecklas.

INFORMATIONS- OCHUT-
BILDNINGSVERKSAMHET

SISU:s medverkan i ASEA:s Dataskola är
f.n. den dominerande utbildningsaktiviteten. Efter-
frågan på företag sintema kurser tycks vara större
än på öppna kurser som annonseras. Elt flertal
medlemsinterna seminarier och demonstrationer
har avhållits.

SISU:s informationsdag den 3 april på IVA
drog ca 120 deltagare.

State-of-the-Art konferensen med temata
Kompetensutveckling (dag l) och System-
utvecklingsmodeUer (dag 2) anordnades den
12-13 maj i samarbete med SS!. Antalet deltagare
var 20 resp. 70.

IAS-arbetskonferensen i Åre 6-8 april
sammanförde ca 35 deltagare.

PROJEKTVERKSAMHETEN

RAMATIC
Verktygets nuvarande version tillämpas nu expe-
rimentellt hos ett antal intressenter, bl.a. Erics-
son, Data Logie, Volvo PV och FFV. Eu llertal
beskrivningsmeloder såsom Datamodellering enl.
Data Logie, d:o enligt Volvo PV, d:o enligt Erics-
son/p AM, dataflödesmodeUer enligt Data Logic,
verksamhetsbeskrivningar enligt :MBl, o.s.v. har
nu 'programmerats in i RAMATIC'. Fortsatt ut-
veckling g6rs vad avser ökad funktionaIilet, vid-
gad M/M-interaktion, ökad 'robusthet' och funktio-
ner som kontrollerar konsistens och fullständighet
av beskrivningar. RAMA TIC är nu implementerat
på SUN och MICROV AX II under Unix. Intresse
f6r RAMA TIC har även visats från flera håll
utanför Sverige.

OPAL
Kärnan av OPAL-systemet är i det närmaste klar.
Testapplikation finns framtagen för att dels demon-
strera systemets funktionaIitet, dels komma till-
rätta med eventuella brister.

En mycket rudimemär del av PAL-spn'Ucet har se-
dan någm månader kunnat kompileras och "exek-
vereras". Vad nu görs är att utöka antalet datalyper
i språket samt införa typkontroll och multipelt
arv. Delar av detta bör kunna demonstreras i slutet
av juni.

OPAL-konceplet har mer i detalj presenterats för
och diskuterats med b1.a. Ericsson Information
Systems, Telelogic och Statskontoret.

METODUTVECKLING
Metodutveckling avs. koncepluell modellering
m.m. sker nu i huvudsak: i samarbete med ett antal
intressenter i de nu pågående tillämpningsprojek-
ten.
Aktuella problemställningar är

- koppling av konceptuell datamodellering
till verksamhets- och dataflödesanalys

- metodik för konstruktion av relations-
databasschema utgående från konceptuella
schemata

- kontroller av systembeskrivningar (främst
datamodeller och dataflödesmodeller)

- kvalitativ analys (diagnos) av konceptuella
schemata

- IilLämpbarhet av 'kunskapsteknik-verktyg'
(såsom KEE, Epilool) för system-
utveckling

- metodik för uppbyggnad och användning av
dataelemenLkataloger

SAMARBETSPROJEKT

Projektet 'Vad är konceptueU modelle-
ring?' är slutfört. En broschyr har framställts och
distribuerats inom ISVI. Övriga samarbetsprojekt
pligArännu. Utgesrapporrer enligt nedan.

AU-90: ADMINISTRATIV
UTVECKLING PA 90-TALET
Projektet syftar till att formulera eU antal strate-
gier för administrativ utveckling systemutveck-
ling. Detta görs baserat på en bedömning av tek-
niska, organisatoriska och suukturclla krav och
möjligheter uttryckta av organisationerna. De möj-
ligheter och svårigheler som organisationerna ser
samlas i projektet upp via presentationer från före-
ragsledare, datatekniker, AU-chefer samt systemut-
vecklingspersoner. Tänkbara riktningar för admini-
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strativ utveckling kommer att beskrivas med hjälp
av scenarios. Behov av utveckling samt möjlighe-
ter kommer särskilt att markeras. En större konfe-
rens planeras avsluta projektet under hösten.

DAT AADMINISTRA TION
Dataadministralionsprojelctet har delats upp i fyra
delprojekt. Dessa delprojekt arbetar med följande
uppgifter:

- Effekter av datamodellering
- Datorstöd för dataadministration
- ModelJeringsansatser lämpliga för

dataadminisu-ation
- Organisation och h::fattningar för att bedriva

dataadmin istration

Upp emot 16 företag och organisationer är represen-
terade iprojektet. I en konferens skall man bearbeta
resultaten från de olika delgrupperna. Projektet syf-
tar till att avgränsa ett antal·strategier för datamo-
dellering. Detta bygger på de effekter man vill se
med sådan verksamhet. I juni sammanfattas de fyra
delprojektcns resultat. En konferens på området
beräknas gå till hösten.

DIALOGMODELLERING
Beträffande dialogprojektet arbetar man nu på en
slutrapport innehäJlande ett utkast till en referens-
rnodelI för dialoghantering. Man avser också ta
fram några kortare artiklar på samma tema för ev.
publicering. Rapporten beräknas vara klar i juni.

KRAV PÅ GE ERELLT DATOR-
STÖD FÖR ÄRENDEHA TERING
Avslutande möten äger rum under juni. En rapport
förväntas föreligga i augusti.

REFERENS MODELL FÖR INFOR-
MATIONS- OCH DATABESKRIV -NING
För närvarande utarbetas en rapport som på ett
lättillgängligt sätt skall ge inblick i några existeran-
de referensmodeller inom området databashantcring
samt informations- och databeskrivning. Rappor-
ten beräknas utkomma under december.

TILLÄMPNINGSPROJEKT
För närvarande är tre tillämpningsprojekt under
diskussion och planering.

PV/DL
är arbetsnamnet på ett redan uppstartat projekt där
Volvo PV och Data Logic för närvarande är med-
lemmar. Projektet avser datorisering av PV:s
utvecklingshandbok och experimentell tillämp-
ning i ett aktuellt utvecklingsprojekt hos PV.
Ytterli are medlemmar beräknas ansluta si ull
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projektet eller dess referensgrupp.

För mer infonnation kontakta Lars Swärd, Volvo
PV, Göteborg, tel. 08-590000.

TvTIIA.
Ett större tiUämpningsprojekt med fokus på infor-
mationspolicy , -standards, -kataloger och hjälp-
medel och Televerkets verksamhet som 'laborato-
rium' är f.n. i en förstudiefas. Ytterligare intresse-
rade ISVI-medlemmar är välkomna som deltagare i
projektet eller dess referensgrupp.

För mer infonnation kontakta Henry Samuelson,
TvT, lel. 08-713 58 00.

Er icssonJP AM.
Diskussioner pågår att utvidga det nu pågående
samarbetet avs. metodik och datorstöd till ett
tillämpningsprojekL

För mer infonnation kontakta Christer Dahlgren,
Ericsson, teJ. 08-719 07 53.

UPPDRAGSVERKSAMHET
SISUs uppdragsverksamhet består av avancerad
utbildning samt metod- och teknikstöd av mer
avancerat slag. Under perioden 1985-01-01-- 1986-
06-30 omsatte denna verksamhet ca l MSEK. För
budgetåret 1986/87 förväntas en omsättning av ca
2.5 MSEK varav ca 2/3 avser utbildningsverk-
samhet

Janis Bubenko, SISU
1987-05-25



Swedish Institute for Systems Development

Box 1250,8-163 13 Spånga, Sweden
Phone: 46-8-750 50 00

Visiting address: Kistagången 26, Kista
Brancb officc: Norra Krokslänsgatan 2, S-412 64 Göteborg. Phone: 46-31-83 02 50.

The Swedish Institul.e for Systems Development
was founded in 1984 and starl.ed its operations in
January 1985. It is jointly supported by tbe
National Swedish Board for Technica1 De·
velopment (STU) and by the Association
of Supporters of Information Systems
Development in Sweden (!SV!). There are
currently 34 members of lSVl, who represent
govemment deparnnenrs, public and private
industries, specifically the computing industry,
and banking and insurance.

AIMS AND SCOPE

The PlD'pOseof SISU is to act as a bridge between
research institutions, such as llniversities and insti-
tutes of higher Learning, and the world of industry,
business, and adminislration. The primary goaI of
SISU is the development of a high level of compe-
lence for information systems development
throllgholll the public and privale seclOrs of the
Swedish national economy. To this end it follows
national and international advances in the theory,
tools and methodology of systems development.
and transfers research findings 10 the practical plane
in close cooperntion with its sllpporting organi-
sations.

The activity of SISU in irs various research areas
expresses itsetf main1y as projects. SISU suppor-
ters participate in the projects in various ways,
e.g., by becoming advisors-referees, by active
participation of personnel in projeclS, or by per-
forming in-house tests and evaluation of products
(toois, methods) developed within SISU.

5

MAIN PROJECTS AND
ACTIVITIES
The activities of SISU are delennined by three-year
programs, established by sm and ISV!. Currently
the main activities-projects are:

INFORMATION
A monthIy newsletter SISU infomu.l is distri-
buted 10 all interested individuals. The current
circulation is more than 300. The quarterly maga-
zine SISU Analys provides entry 10 important
new technology areas by presenting surveys, prac-
tical experiences, research directions, and available
literature. Both publications are in Swedish.

EDUCATION
SISUs reguIar course program incllldes intro-
ductory as weil as advanced courses in topics such
as ConceptULJlModeling, Systems Development
Metlwdologies. Data Base Technology (Relational,
CODASYL), Dala Base Modeling and Design,
Distributed Dalabases, Office Information System
TechllOlogy, Artificial Intelligence, Logic Program-
ming, Knowledge Engineering, and Expert
Systems.
Also nllmerous seminars and tutorials have been
held featuring intemationally welllmown experts.

METHODOLOGY
An integrnted, comprehensive framework and
methodology for (object oriented) information sys-
tems development is being developed in coopera-
tion with member organizations. The methodology
will span the srages from early business and re-
quirements analysis 10 implementation in a 4GL
environment. The methodology will employ a
high level conceptual modeling and system specifi-
cation language. The modeling and design work
will be supponed by the RAMATIC (see below)
grnphical model management environment. Parti-
cular emphasis is put on development of design an
anaIysis ruIes for checking the consistency (seman-
tic aspects) and the quality of systems specifi-
cations. (conlln"""l
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RAMATIC
R~TIC a prototype of a general, graphics-
onented mode1 management too1 is under develop-
ment on SUN Microsystems at SISU Göteborg.
The tool will permit a user to defme his own
de~ign methodology (in tenns of types of design
obJ~ts), and a graphical as weil as a formal speci-
fical:1onlanguage. The tool will then employ this
language to maintain a design- and specificatian
data base.

OPAL
OP~ a prototype environment for development
and lmplementation of distributed office infanna-
tion systems is being implemented. It is based on
the principles of object oriented prograrnming.
The OPAL prototype will, during the next three
year period 1987190, be further developed and
integrated in an object orienled systems develop-
ment methododlogy (see above), which will fOCllS
on decentralization, loosely coupled systems, and
reuse and sharing of infonnation and software
resources (the AVANCE project).

JOINT PROJECTS
In addition to the above activities, a numher of
joint projects are carried out in cooperation with
the sponsoring organizations. These projects
concern topics, such as, Data Administration,
Reference Models for Information Resources,
Dialog Modeling, Office Case Management. and
Strategies for Information Processing in the
nineties. Commissioned projects have been
carried out in areas such as education and training,
conceptual modeling, and design of a user-friendly,
intelligent, naturallanguage interface to SQL-
databases.
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SUPPORTING
ORGANISATIONS

As to date , the following organisations are
members ofISVI:

Administrativ Rationalisering, ASEA,
AU-Gruppen, DATA LOGIC, DIGITAL,
ENEA, ERICSSON,
F~V ELEKTRONIK, FRI,
FORSVARSSTABEN, IBM,
SU-TVT Infologics, IRM-CONSULT,
KOMMUNDATA, PARALOG,
Plandatagruppen, PHILIPS Elektronik,
PROGRAMMATOR, POSTEN,
Riksskatteverket, SAAB-SCANIA,
SAS DATA, SE-BANKEN, SKANDIA,
SKF, Södra Skogsägarna,
STATSKONSULT, STATSKONTORET,
TELEVERKET, UNISYS,
VATTENFALL, VOLVO Lastvagnar,
VOLVO Personvagnar
and VOLVO·DATA.

- June 11, 1987 -
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lAS 87 ..
lAS-KONFERENSEN AR
NUMERA ETT EGREPP

Anders Persson, Data Logic

För mig kJingar lAS-konferensen pä ett alldeles
speciellt sält, IAS betyder inte bara Interaktiva
Administrativa System.
För del första vet jag att konferensen brukar genom-
föras på etl professionellt sätl och med en genomgå-
ende tema som är angeläget att belysa. För del and-
ra är alla som deltar senö t intresserade, väl förbe-
redda och representerar en stor del av den samlade
kompetens inom metod-/systemulveckJing i Sve- _
rige och Norge av idag. För det tredje ges stora mÖJ-
ligheter till att diskutera och stämma av de tankar

och ideer som man själv känner som angelägna.
Alt konferensen dessutom genomförs i Are under
bästa ski<h\kningstid på året är ingen nackdel.

Den tredje upplagan av SISU:s arbetskonferens i
Åre 6 - 8 april 1987 samlade 37 deltagare frän ett
drygt tjugotal organisationer. Temat för konferen-
sen "Information Systems Engineermg
(ISE)" är ell modeord som representerar ett om-
råde som alltfler har börjat att intressera sig för.
Produkter inom ISE har numera börjat att växa
upp med en hastighet som kan liknas med den våg
som följde början av den s k "Fjärde generationens
teknik".

Anders Persson och Örlan Odelhög från Dala Logic i samlal med Janis Bubenko, SISU, vid IAS-
konferensen.
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Arne Sölvberg, Norges Teknisks högskola i Trondheim, ställde sig tveksam trots Christer Hultens
energiska argumentation?

Konferensen indelades i lIe områden ("sessioner")
varav ett område behandlades varje dag med följan-
de disposition:
- Planerade föredrag som anslöt sig till det

aktuella områdcL
- Ett antal utvalda deltagare som under 10 minu-

ler redogjorde för sin syn och sina stAndpunkter.
För att få delta på konferensen krävdes att var och
en i förväg lämnade ett skriftligt s k "Position
statement" till SISU vilket också kunde återfmnas
i konferensdokumentationen.
- Avslutande paneldebatt under ledning av SISU.

Måndagen den 6:e april
Området som behandlades var "Metodik som
stödjer ISE samt ISE:s krav på styrmo-
deller för systemutveckling och AU",
Bland föreläsarna fanns Mats-Åke Hugosson
(ProgramatoT), Sophus Lie-Nielsen (In-
formation S):stems International, Oslo)
samt Claas Åkesson (lRM-ConsuIt).
Dessa represenEerar tillsammans ett stort kunskaps-
område alltifrån övergripande verksamhetsanalys,
metodik oeh till koncept av typen IRM. Metoder
och arbetssätt för systemutveckling är ett hett äm-
ne som många gånger gör att debatten "sprutar
gnistor". Eftersom deltagarna representerade
många olika "skolor" kom kvällens debatt aU bli
en av de mest livliga och kreativa som jag bevis-
tat. Åsikter om lokala autonoma system och verk-
samhetsdelar ställdes mot satsningar kring centrala
IRM-datamodeller osv. Många tankar och funde-
ringar kom upp till ytan.
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Tisdagen den 7:e april
Tisdagen ägnades åt "Datorstöd inom [SE".
Som alltid när det gäller datorstöd och SISU hör
man talas om Ramatic. Lars-Åke Johans-
sons presentation (SISU) av vad Ramatic är och
skall bli, gav intrycket aU produkten kan göras
mycket användbar och flexibel. Håkan Lövgren
(Volvo Data) presenterade produkten IEF
(Information Engineering FaciJity) som
testas inom Volvokoncemen. Produkten bygger i
hög grad på arbetsstationer med grafik i kombina-
tion med en datakatalog och har slutmålet att ska-
pa kod i slDrdatormiljö. :MSP (Manager Soft-
ware Produets), en av d slörsta datakatalog-
leverantörerna var också representerad i form av
Clark Sjövall. Här fick vi en inblick i framför-
allt produkten Datamanager sarm kringliggande
datakatalogsyslCm.

Kvällens paneldebatt var ägnad åt att ventilera
dalarstöd inom ISE men så blev inte helt fallet.
Eftersom dalDrslöd heja tiden tangerar metodik
kom vi an några gänger återvända till måndagens
ämne. Återigen fick vi en debatt med mycket stAnd-
punkter, sanningar och skiljelinjer.

Onsdagen den 8:e april
Konferensens sista dag behandlade "Visioner
om ISE på 90-talet". Janis Bubenko
(SISU) gav sin tolkning av vad som kommer att
ske. Bland annat presenterade han en modell-/me-
todansats kallad "Temporal modellering"som
i hög grad tar hänsyn till tidsbegrepp och verksam-
hetens förändring. Idag kan dessa tankar verka svå-
ra att realisera men under loppet av fem år kanske
vi arbetar med denna typ av modellering istället för
som idag med isolerade modelleringar för att beskri-
va data funktioner or anisationer etc.
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Christer Hulten, Iföreläsartagen.

Arne Sölvberg (Norges tekniska högskola
i Trondheim) presenterade mycket intressanta re-
sultat avseende konceptuella modellers möj-
lighet att representera kunskap i förhållande
till en mera stringent dokumentation.

Gav konferensen någonting för
mig?

För mig gav konferensen en hel del. För det första
konstaterar jag att ISE egentligen är en enda stor
hyllning till Datakatalogen (Data Dictio-
nary). Det är genom denna typ av koncept som
man kan få draghjälp och kan påvisa effekter.
För det andra kan man inte arbeta med ISE utan att
ha ett accepterat synsätt och ett vedertaget arbetssätt
i botten. Visserligen innehåller en del produkter ett

inbyggt arbetssätt men det räcker inte för att få
effekt i verksamheten. Slutligen gav Janis presen-
tation av "Temporal modellering" mersmak. Kom-
mer synsättet att ersätta dagens tekniker och kom-
mer framtidens systembegrepp att få en ändrad
betydelse?

Jag hoppas att JAS består som begrepp och
ser fram emot en spännande SISU-konferens under
1988. Jag ber också att få tacka Lars Söder-
lund ocb Christer Hulten rör en rm kon-
ferens under 1987.

Text: Anders Persson
Fotografier: Lars Söderlund
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Modeller av informations ....
systemet, använda i sys....
temutvecklingsprocessen

Sophus Lie-Nielsen, ISI, Oslo,
Föredrag vid IAS-87 i Åre 6-8 april 1987

Systemutveckling-
ens huvudproblem,
symtom och orsaker.
Vi ser en del allvarliga problem i dagens system ut-
vecklingsverklighet. De viktigaste symptomen är:

Stora tids- och kostnadsöverskridanden i så
gott som samtliga större administrativa
ADB-projekt

Missnöje med de faktiska resultaten från
projekten, ("Det var inte det vi ville ha").

Bristande kostnadsminskningar och ute-
blivna driflSfördelar som nya system
förväntades resultera i.

Två av de viktigaste orsakerna till dessa problem
är:

Bristande samspel mellan beslutsfattare,
användare och systemutveckIare.

mycket vikt på att utveckla metoder som ger så
reell användannedverkan som möjligt Jag vill
emellrtid påstå att användarens roll i projekten är
väsentligt mer passiv än vad dessa metoder ger
möjlighet till. Det är fortfarande systemutveckIa-
ren och de med ADB-teknisk bakgrund som är
nyckelpersoner och drivkraft i de flesta utveck-
lingsprojekt

Det vi önskar, och arbetar för, är användardrivet
system arbete. Detta skall karaktäriseras av att del
är användaren som bestämmer farten i projekten
och står som ansvarig för framdrivningen, medan
systemutvecklaren fungerar som teknisk rådgivare
och stöd på speciella områden.

Gårdagens systemutvecklingsprojekt lades mer
upp som ett stafettlopp än som projekt där man
samspelar mellan beslutsfattare, användare och
systemutvecklare. I större administrativa utveck-
lingsprojekt är man tvungen till att samspela om
beslut om vad systemen skall användas till med
kunskap om hur dagens system och rutiner funge-
rar och kunskap om de teknologiska möjligheter
som ligger i utvecklingen av hardware och soft-
ware. Detta samspel är svårt att fä till, när utveck-
lingsmodelIen baseras på överföring av resultat i
form av skriftliga dokument. För att få till stånd
det nödvändiga samspelet behöver vi en system-
utvecklingsmodell som låter alla grupper som
deltar i projektet bidra och inspirera varandra
genom hela projektet.

Fram till 1970 var systemarbetet fullständigt styrt
av de utmaningar som låg på den tekniska sidan. Vi
kan säga att systemarbetet var programmeringsori-
enterat och det var systemutveckIaren som bestäm-
de kurs och fart i projekten. De största utmaning-
arna bestod av att lösa de tekniska problemen.

Från omkring 1970 och fram till idag har vi, sär-
skilt i Skandinavien, haft ökande användarrnedver-
kan i systemutvecklingsprojekten. Användarbeho-
vet har kommit mer i fokus, och det har lagts
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Vi behöver ett reellt rollbyte för systemutveck-
lama i projekten. Från att vara projektledare till
att bli rådgivare, från att vara tolk till att bli upp-
slagsbok för svåra ord.

För dåliga verktyg/språk för att
specificera och utveckla ADB-system.

l de traditionella metoderna för systemutveckling
har användarkravspecifilcationen fokuserats kraf-



tigt, som det viktigaste dokumentet för att förmed-
la vad systemet skall göra. AKS blir i de traditio-
nella utvecklingsprojekten storslagna dokument,
som skall innehålla alla krav användaren har på
systemet, både funktionella, organisatoriska och
tekniska krav. Det har visat sig som ett stiindigt
större problem att beskriva kraven på ett informa-
tionssystem verbalt och med papper och penna
som viktigaste verktyg. De metoder som använts
för att få fram detta dokument har i allt för hög
grad verkat avskräckande för användaren i detta
arbete.

Systemutvecldaren har å sin sida jobbat med
COBOL, FORmAN, databassystem och skärrn-
bildsdefinieringspaket. Allt verktyg som har krävt
hög ADB-teknisk kompetens och som har gjort
det svårt för användaren alt medverka direkt i den-
na del av arbetet

Utöver utvecklingsverktygen har det också under
senare år kommit en deLslutanvändarverklyg. Det
är huvudsakligen frågespråk, rapportgeneratorer
och grafiska generatorer. Förutsättningen för att
dessa verktyg skall ha någon nytta med sig är
emellertid att det redan finns en fardig applikation
och att det finns dala lagrat idatabas som fråge-
språket och rapportgeneratorerna kan arbeta mot.
SlulaIlvändarverktygen har inte varit och kommer
inte heller att bli något alternativ Iil) de fullstän-
diga utvecklingsverktygen.

En grupp som inte har haft något ADB-stöd i sitt
arbete är systemanalytikema. Analysarbetet är
startpunkt för användare och system folk i ett ut-
vecklingsprojekt. Ut från detta arbete skall både
kraven på systemen och konsekvenserna för orga-
nisationen och användarmiljön komma. Som stöd
för systemanalysarbetet har det under de senaste 10
åren kommit en rad strukturerade tekniker, men
hittills har denna grupp jobbat helt utan använd-
ning av datorn. Det är åter historien om skomaka-
rens barn där användare och programutvecldare har
fått sina verktyg, medan systemanalytikem fort-
farande jobbar med papper och penna.

De tekniker och de grafiska språk som har bildat
grund för systemanalysarbetet har också haft sina
klara brister. De två viktigaste bristerna har kan·
ske varit
- teknikerna har varit för ensidigt inriktade på

specificering av ADB-system. oc~ tagit för
dåligt vara på systemets omglvnmg

- de specifikationer man har u~ta~ med hjälp
av teknikerna, har bara haft en livstId fram
tills konstruktionsarbetet påbörjas. Underhåll
av specifikationerna som ett resultat i sig själv
har gjorts iväldigt fä fall. Deua hänger oclcsä
samman med au speciflkationerna arbetats
fram med helt manuella ve

Viktiga aspekter
på morgondagenssystemutvecklbngs-
modell
Universell kontra många olika

En viktig fråga är om en organisation skall satsa
på att ha en universell utvecklingsmodell, eller om
det är riktigare att finna flera anpassade modeller
avhängiga de ensIålda projekten. De flesta leveran-
törer av systemutvecklingsmodeller skulle argu-
mentera för alt man skall välja en universell mo-
dell för samtliga projekt och att det är ohållbart för
en organisation att bygga upp kompetens på flera
modeller.

Det finns emellertid goda argument för att en
universell modell kommer att bli så omfattande
och tungarbetad att man skulle vara mera betjänt
av att kunna välja mellan 3-4 alternativa utveck-
lingsmodeller i en enskild organisation.

Fullständig kontra enkel

en fullständig systemutvecklingsmcxlell kommer
att amfatta allt arbete frän verksamhetsanalysen till
design och konstruktion, till drift och förvaltning
av systemen. Den skall dessutom innehålla och
referea till de olika tekniker man använder i utveck-
lingsarbetet Man skall också ha försäkrat sig om
att man från samma leverantör får en välprövad
och sammansvetsad helhet

Au välja en fullständig systemutvecldingsmodell
kommer emellertid också att få den klara nackdelen
att man måste investera betydligt i kompetensupp-
byggnad, innan modellen kan användas. Det finns
därför många som hävdar au en enklare modell
som bara täcker en mindre del av systemutveck-
lingsarbetet och som kanske inte har en fullständig
beskrivning av hur arbetet skall utföras kommer
att ge ett mera lyckat resultat.

Förutbestämd arbetsform kontra
situationsbestämd arbetsform

En fullständig systemutvecklingsmodell har också
inbyggt en rad förutbestämda hållningar till vilken
arbetsform man skall använda i projekten. Detta
ger ofta litet utrymme för improvisation och änd-
ring av arbetsform avhängigt situationen i det
ensIålda projektet
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'_ _~__ Modeller av informationssystemet ...

Cyklisk kontra fasindelad

70-talets utvecklingsrnodeller har i stor utsträck-
ning varit fasindeIade i den meningen att man skall
igenom en fas innan man kan börja på nästa. Det
har varit vanligt att man har ställt konkreta krav på
dokumentation som skall vara färdig vid den tid~
punkten.

Kritiker mot denna typ av lltvecklingsmodeller har
hävdat att den har givit för lite möjlighet att gå
tillbaka och ändra tidigare faser i projektet när detta
har varit nödvändigt. Det har därför kommit en del
modeller som har varit mera baserade på en cyklisk
arbetsfonn d11rman itererar mellan de enskilda akti-
viteterna i utvecklingsrnodellen tills man är säker
på att resultatet är tillräckligt bra. Den här fonnen
ställer emellertid stora krav på styrning av projek-
ten och ger farre möjligheter att mäta resultaten på
vägen.

Dataorienterade kontra
funktionsorienterade modeller

Det har under loppet av de senaste 15 åren växt
fram två skolor när det gäller systemutveckling.
Den dataorienterade och den funktionsorienterade
skolan. Den funktionsorienterade skolan har sitt
ursprung i lltvecklingsmetoderna som byggts kring
"strukturerad analys", som startades av personer
som Yourdon, Constantine, De Marco, Gane och
Sarson.

Den dataorienterade skolan har vuxit fram parallellt
i USA och Europa men har likväl haft sitt starkaste
fOllåste i Europa och kanske speciellt i Skandi-
naVien.

Det dras fram en rad fördelar både med det dataorien-
rerade och det funktionsorienterade sättet att utveck-
la system. Det råder emmellertid en bred enighet
om att de båda skolorna är på väg att smälta sam-
man och att morgondagens utvecklingsmodeller
kommer att innehälla element från båda skolorna.

Manuella kontra automatiserade
utvecklingsmodeller

Datorstöd för enskilda systemutvecklingsmodeller
har kommit för fullt de senaste åren. Man kan
diskutera hur långt detta datorstöd kommer att gå.
Hittills är det främst den grafiska sidan av tekni-
kerna, d ,V.s. ritning av strukturschema, datamodel-
ler etc. som man har fått stöd för. Detta har vidare
kompletterats med Data-Dictionary-funktioner och
med textfunktioner.

Nästa våg av datorstöd för systemanalysarbetet,
kommer sannolikt alt gå mycket längre. Vi talar
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här om expertsystem som ger direkt stöd i arbetets
utförande och i användningen av de olika tekni-
kerna. En del hävdar att just sådana verktyg skall
göra det möjligt au klara av komplexiteten som
ligger i de mest omfattande utvecklingsmodel-
lerna.

Tendenser
imorgondagens
metodutveckling
Metodutvecklingsarbetet har skjutit ny fart i mit-
ten av 80-talet. Från en relativt hög aktivitetsnivå
på detta område under hela 70-ta1et, var första hal-
van av 80-talet ganska lugn. Företag och organisa-
tioner visade en stor skepsis till vidgad använd-
ning av systemutvecklingsmetoder efter att kanske
ha prövat dem med ringa framgång under 70-talets
lopp.

Denna tendens förstärktes av an det ställdes orealis-
tiska förhoppningar på användningen av 4.e gene-
rations verktyg och prototyping.

Det här häller på att ändra sig igen, förståelsen för
större insalS på de tidiga faserna av systemutveck-
lingsarbetet ökar starkt Man har emellertid lärt av
en del av de problem som uppstod med system ut-
vecklingsmodellerna under 70-talet. Det har dessut-
om kommit till hjälpmedel, som gör arbetet med
användning av teknikerna betydligt enklare. De
viktigaste tendenserna vi ser i tiden framöver är:

Cykliska modeller.

När det har varit så dyrt och svårt att rätta fel som
upptäcks i en sen fas i utvecklingsarbetet, hänger
detta i hög grad ihop med bristande flexibilitet i de
utvecklingsmodeller som använts.

Saltstodsprincipen an man inte skall vända sig
om, har i allt för hög grad gjort sig gällande i
"Vattenfalls" -modellerna.

De utvecklingsmodeller som har kommit fram
under senare år har i mycket högre grad varit
cykliskt orienterade. Arbetet med de enskilda
aktivitema inom modellen baseras på att det
itereras mellan dem.De enskilda delresultaten är
inte uteslutande avsedda som underlag för nästa
fas, utan som ett självständigt resultat med
väsentligt längre varaktighet och värde. Det är i
högre grad accepterat au resultatet av utvecklings-
arbetet är mer än ett ADB-system och att resultat
ulöver ADB-systemet är något som skall fortsätta
att leva ett liv efter att systemet är i luften.

Fortsätter nästa sida



Modeller av informationssystemet ;... .
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Data och funktioDsorientering.

De dataorienterade och de funktionsorienterade
skolorna är i färd med alt smälta samman. Man
har insett att en renodlad dataorienterad syn på
världen inte ensam ger en god grund för en god
informationsbehandling. En rent funktionsorien-
terad beskrivning av systemen och funktionerna
runt systemen, är inte heller en god grund för
utveckling av nästa generations informations-
system. Modellerna som vinner mark idag har där-
för kombinerat en iterativ process där de dataorien-
terade och de funktionsorienterade beskrivnings-
teknikerna bygger på varandra.

Parallell utveckling av informations-
system och organisation/rutiner.

70-talets utvecklingsmodeller baserade sig i hög
grad på att kraven på systemet skulle utarbetas
fullständigt och slutligt innan själva systemut-
vecklingen kunde påhöljas. De projekt som inte
baserade sig på en utvecklingsmodell, gjorde ofta
färdigt hela ADB-systemet innan de organisations-
mässiga och rutinmässiga kraven på systemet
anpassades. Det rmns en klar tendens i dagens
utvecklingsmodeller att utveckling av ADB-
system och organisation/rutiner pågår samtidigt
och parallellt Detta ger en reell mÖJ1ighetför
ömsesidig påverkan mellan de två banorna.

Bättre datorstöd

En av orsakerna till den bristande utbredningen av
70-talets tekniker och utvecklingsrnodeller, var det
omfattande dokumentationsarbetet som i allt

Sophus Ue-Nlelsen, närmast kameran, vid lAS-
konferensen. Foto: Lars S&hl'lund

väsentligt gjordes med manuella verktyg. 80-talet
har fört med sig datorstöd på tre viktiga områden:

- Grafiskt stöd för ritning och bearbetning av
datamodeller, funktionsmodeller, väggrafer osv.
Detta har medfört att användningen av sådana
tekniker föns upp från att vara ett hjälpmedel för
skissering av ideeer till att bli en värdefull och
varaktig dokumentation som kan underhållas också
efter det att ADDE-systemet tagits i drift.

- Data Dictionaries. Systematisk beskrivning av
dataelement har alltid varit en svaghet i system-
utvecklingsarbetet. Vi ser idag Data-Dictionary-
system som är integrerade med analysverktyg och
som användas från de tidigaste faserna i utveck-
lingsarbetet. Tendensen går i riktning mot en
bredare integrering med konstruktionsverktyg så
att samma databeskrivningar förs direkt med i
utvecklingsarbetet och också blir väsentliga
hjälpmedel i underhåll och förvaltning av ADB-
systemen.

4.generationsverktyg och prototypverktyg
Även om betydelsen av verktyg som kan användas
i prototypsammanhang har överdrivits i vissa
sanunanbang, har de ett väsentlig l värde när det
gäller ulformning av detaljerna i ADB-systemen.
Det finns en klar tendens i utvecklingsmodellerna
att prototyptekniker används som ett alternativ till
manuell beskrivning av skärmbilder och dialoger.

Vi ser dessutom att expertsystem med aktivt stöd
till arbetet med komplexa systemutvecklings-
modeller och diverse strukturerade tekniker är på
väg aU komma ut på marknaden.

(översännlng: Lars Bergman)

Sophus Ue-Nlelsen, verkställande direktör,. .
ISI AlS, har M.S.C. iComputer Science frAn Universi-
tet i Essex och från universitetet i Oslo. Han har arbetat
som konsult inom databas- och systemut\lecklingsom-
rådet i 14 år. Han är i dag verkställande direktör för kon-
sultföretagetlnformation System International i Oslo.
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V· lever som vi lär!
•Inom
Plandata Strategi.
Vi arbetar med
begreppsmodellering för att
formulera vår egen strategi.

Det säger Hans Will ars, Planda-
ta Strategi, kontaktman för ISVI:s
nya medlem (från 1juli) Plandata.

ABC-metoden, som utvecklats in-
om Plandata Strategi, används i prak-
tisk tillämpning i våra uppdrag. Det
är en metodik med betoning på verk-
sarnhetsanaJys, eller affärsbaserad
informationsutveckling, som
"Strategi-"konsultema säger. Meto-
diken presenteras något i det följan-
de liksom dess användning och tan-
kar kring detta från aktuella upp-
drag.

Hans Will ars är intresserad av att vi-
dareutveckla metodiken med" Af-
färsinriktad begreppsanalys"
och ser SISU som naturlig plattform
för ett samarbetsprojekt kring
detta. Projektförslaget presente-
ras efter artikeln.

Plandata - en organisation i
förändring
Ångpanneföreningen har tidigare köpt AR-bo-
laget och nu Plandalagruppen, där Plandata
Strategi ingår. Ännu är inte organisationen klar
varför vi inte kan presentera företaget på brukligt
SälL.En sammansmälming av Plan dala och AR-

k n r i ni
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Starkt metodintresse med
centrum i modellering

Plandata Strategi består av 14 personer varav ca
hälften arbetar med verksamhetsutveckling och
hälften med ADB-strategi med mer teknisk inrikt-
nmg.

De är främst inom verksamhets-/affärsutvecklings-
verksamheten som ABC-metodiken vuxit fram.
Hans räknar med att ca 10 - 15 % av konsultlcapaci-
lcten ägnas åt utveckling, bådc cgen personlig och
gemensam som t ex ABC-metodiken. Genom varv-
ningen mellan utveckling och praktiskt konsultar-
bete får man snabb prövning av ideer och samtidigt
impulser till vidarutvcckling av metodiken.

Oberoende av ADB
En väsentlig inriktning och verkan av metodiken
är att den kan tillämpas även i sammanhang som
inte primärt eller ens överhuvudtaget siktar mot ut-
veckling av datorstöd. Därav följer intresset att an-
vända och utveckla metoden som ett verktyg för
verksam hetsu tveckling.

Begrepp behövs - ibland nya
En viktig erfarenhet som vi gjort framhåller Hans
är alt det är viktigt för en verksamhet alt arbeta
med "bra" begrepp. Språket är ett viktigt verktyg i
organisationen. Det gäller att "skärpa definitionen"
av begrepp och hitta fruktbara sådana. Ibland behö-
ver man skapa nya begrepp för att verkligen kunna
diskutera och agera i verksamheten. Särskilt kan
det vara fallet när man driver en process där man
formulerar om sin verksamhet eller skall samman-
smälla organisationsenheter i ny organisation. Här
är begreppsmodelleringen etl verkningsfullt verk-
tyg. Hans nämner från ett case två chefer som var



Med en begreppsmodell kan man peKa ut riktningen. Här diskuteras en "vägg-modell" av
Ingemar Dahlgren och Hans Wlllars.

för sig uttrycker sig: "Det här har jag pratat med
honom om i flera år och vi har varit djupt oense.
- Nu (efter en modelleringssession) förstår jag vad
han menar."

Från ett annat uppdrag beskriver Hans hur begrepp
vuxit fram kring nya tjänster och produkter, i sam-
band med begreppsmodellering. På det viset har
nya affärsideer kunnat preciseras genom att man
fått en språkligt och begreppsmässig gemensam
plauform att arbeta ifrån.

Konsensussynsätt - en grundläggande
värdering

En grundförutsättning för aU driva begreppsmodel-
lering är att den modell som tas fram växer fram
på konsensusbas. Alla skall vara delaktiga i fram-
växten och i definieringen av begreppen. I en auk-
toritär miljö där någon dikterar villkoren, kan man
inte skapa en fungerande begreppsmodell. Det blir
chefens modell. Den riskerar att sakna täckning
och förankring i medarbetarnas föreställningsram
och kan inte användas t ex för att grunda system-
utveckling på. Därför är det också en viktig
princip för vårt val och acceptans når det gäller
aU la uppdrag, att säkra att det finns förut-
sättningar för ett arbete enligt konsen-
susprincip.

Samverkan mellan flöde och begrepp

ABC-metodiken bygger på att vi skall utreda
flödes- och begreppsstrukturer i verksam-
heten parallellt och se hur de samverkar snarare
än att se dem var för sig. Det är en viktig del i
ABC-metodiken, framhåller Hans. I praktiken kan
vi växla mellan "Top-down"- och "Bottom-up"-
princip ullln besvär. Ofta börjar man med en tap-
downbit men hittar intressanta saker på mer detalje-
rad nivå, tar hand om dessa, och går sedan vidare
top-down i någon annan del av verksamheten och
modellerna. Det går alltid att fmna en struktur och
den införs stegvis i modelleringen. Saker och ting
tar form steg för steg.

Största svårigheten i modelleringen ligger i att se
skillnader mellan begreppsstruktur och process-
flöde när man arbetar i modelleringsprocessen. Det
smygeT sig lätt in "flöde" i begreppsmodellen. Då
är det bra att förklara och motivera fördelen med att
renodla de båda aspekterna var för sig. Det finns
Mr också en risk i att vissa grepp blir självklara
och enkla för oss som konsulter medan de är svåra
för dellagarna i modelleringen.

Förarbetet viktigt

Begreppsmodelleringen genomför vi i intensiva
sittningar på en till två dagar i regel. Innan dess
bar vi intervjuat varje deltagare minst ett par tim-
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mar och ev även andra för att få underlag för vår
egen förberedelse. Vi sakrar pA så vis au de gemen-
samma sittningarna täcker det som skall täckas och
au inga lösa tampar blir hängande outredda. Vi tar
fram frägor de borde jobba vidare med, ord de använ-
der. På det viset kan vi säkra att deltagarna aktive-
rar sig, när arbetet kommer in på deras resp områ-
den. Det är viktigt att förankra det fortsatta arbetet
utifrän vad som finns i huvudet på dem som
berörs.

Dokumentering

I regel arbetar vi i stOlt fonnat på plastskynken när
vi arbetar i modelleringsgruppen. Klisterlappar och
tape används för att föra in begrepp och relationer.
Efter sessionen sätter vi oss och dokumenterar
modellen på Mac'en.

Vi står för processen

I våra uppdrag är det vi som står för processen
medan kundrepresentanterna står för innehållet I
processen tillämpar vi metodiken. Man kan säga
att processkunskapen är vår centrala kompetens
och att det är den gemensamma processkunskapen
vi bygger upp i vårt metodarbete. Det ser vi som
väsentligt i att arbeta professionellt.

Resultatet

Ett bra resultat är ett operativt resultat i fonn av
aktivitet i kundens miljö och i kundens termino-
logi.

Vägverket-ett aktuellt
uppdrag

Det är ett uppdrag i samband med decentralisering-
en av deras databehandling, böljar Hans. Vi arbetar
med affärsbaserad informationsutveckling. En fråga
är: "Vad skall finnas lokalt och vad skall finnas
centralt".

Funktionen infoadministration (lA), vad är det, hur
skall det gå till har varit ett uppgiftsområde. - Hur
skall vi utforma dataansvaret decentralt i Vägver-
ket lA -funktionen faller ut som resultat av vårt
arbete. lA-funktionen svarar nu för kompetens i
modellbygge.

Vi har arbetat med att få fram en begreppsvärld
som är vägverksgemensam, och eti sätt att
beskriva denna för alla berörda - en definition skata-
log. Med detta som grund kan man bl.a. definiera
vilka system som skall läggas ut. Frågeställningar
har varit hur man skall dela in idelsystem, ange
snitt, ange ansvar, på vägförvaltningarna resp cen-
tralt och samordningsarbete - hur skall del gå till.
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En kärnfråga i detta är ; Vad innebär begreppet
gemensamt? Några av de definitioner som är aktuel-
la rör:
- definitioner av begrepp (vad?)
- lagring (var, hur?)
- ätkomst (hur, för vem?)

Vi har bistått med att bena upp detta. Där använder
vi modeller. Sammanlagt har nog över hundra mo-
deller tagits fram. En del av dem i samband med
kortare inryckningar i fonn av sidouppdrag.

Andra uppdrag som är aktuella är kunder som FRI,
Scania Lastbilsdivisionen, Wasa Försäkring och
ABAB, slutar Hans sin presentation.

Vi lever som vi lär

Vi har ju lilca stor anledning som våra kunder att
veta och bestämma vad vi sysslar med. Därför
håller vi just på med en modell över vår egen
verksamhet Den visas översiktligt i illustrationen
på vidstående sida.

Vi arbetar med successiv förbättring av den model-
len och detbär är vår första version.

Definitionerna är viktiga för att de tvingar en att
formulera sig och det är ofta då begreppen ställs på
prov och man får indikationer om var man behöver
klargöra sig.

Vi har några grundsatser, suveräna mål, bl a:

- sätt människan i centrum
- ta beslut i konsensusprocesser

De låter kanske självklara, men genom definitioner
ökar vi precisionen i grundsatserna så all de får en
operativ mening för oss och för kunden.

Text: Lars Bergman
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PIanDat •.•• trategiska begrepp.modell
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PSBM - Plandatas strategiska begreppsmodell

NOD-BEGREPP
Afförsslralegl Ir t konc.plu,U. (1) I.rm.r b•• krlvn. IIl1v~g.g~n~"11l Rlr.1l
nAdc Upp,",l. veI""mhel.mllen under en d.fini.rod otrat.glperlod (on. 3-51r
mc~ hlSrj.n dlrr h\ldg.~n:I).
Della brg"pp heMu mr.1I mon ,hll "unn. kOIl- och l~ng.ik';gl pion.,. en
(~el)"'erl:.~arnhcl d, 1Il! dl:n bidrar liU velh3mll~l:s:m;\1~n.
O,·rlf:n kommt'ntnrer : Gör. lnomen nd deJområden. t ex funktioller rör marknad'.
produklion. ADB."

VerkSlll1l hetens begrepIlsmodell Ir en S1",ktur.,.d bild"" d•
..för.t •• Il;••..• om m.n behöv. r Worm.tion om I .n v.rksamhe" hopkopplad. l ell rör
•• rk•• ",he'en releva,t (och .om fO~d unikl) rörsl!ndsml •• igl mön'l.r.
nelta beg •• pp be,,6 •• IOr .11 mnn ,klll kunna

- H1nknpi "'elbamhl:l~n
- dcfinlC'rA velknm"elen~ begrepp
- I olik •• yften d.la In verk•• mhet.n
-ISdliggön vRdm.o bn h•• n,'·or för
..defini". Inr.rm.lIon,heho. I verk;amhe!.n
- kommunltcra om verhamlu!It:n

Ö'frlg •••kornnu:nl;lr-cr : Dennl dcrmilion !amverkll.r med "den hl,lml!ni.sliska
tnr onnationsuppr attnlngen ".

Exempel på NOD-begrepp

P1",Data IIW 16 r<l:l\lI:l1981

LÄNK-BEGREPP

Att arriirsid~n
dennierar
vcrksnmhclen

innebtir rölji:mde: Ett angivande av verk.samhelens syften. mal, position. ramar,
begl~nsning.i'lT,..
DeUa förMIIHnde behö,.. HVröljande .käl : För," en verk.amhet ,koll kunn.

leva och ulvecklas i en tJar riktning.
Ö",lg. kommenl.ror : Må.l. göra. pi elI fijrsl5eligl och kommunIceral .äll !

Exempel på beskrivning av LÄNK-
begrepp. All .rriirsid~n

rormuleras I
"erk,"mher"nfil

Innebär följande: vi."> delar aven arr."ide lnneh5l1er mål .v olika .Iag.
Detta fÖrh~lI.nde behöv. IV följande skäl: Kan vara bra .tt se," måi och ide

hänger ihop I
Övriga kommentarer :..

SISU inlorma - maYiuni 81

17



__ _ Inbj~dan till sa_~_~~betsprojekt _

Mfärsinriktad
begreppsanalys

Inbjudan till
ett samarbetsprojekt
inom SISU.

Hans Willars. _Plandata

Bakgrund

Konceptuell modellering i olika praktiska skepna-
der har blivit en etablerad teknik inom system-
utvecklingen. I modelleringen kan en verksamhets
unika begrepp och deras inbördes förhå1landen utfor-
mas till ett mönster för det fortsatta system arbetet.

Erfarenheter från en stor mängd modelleringar
inom skilda områden visar dock på ytterligare po-
tentiella effekter av denna teknilc. I modellerings-
processen kan man ofta analysera och utveclda
(ibland t o m nyskapa) verksamhetens begrepp i
linje med en önskad inriktning eller affårsicte.
Genom begreppsanalysen kommer affårsideer och
målformuleringar alt ges skarpare och mer strin-
genta uttryck, samtidigt som följande systemarbe-
ten bättre kan inriktas mot "rätt system". Vikten
av dena ökar i takt med att "ADB skall bli ett kon-
kurrensmedel i verksamheten", etc. Andra effekter
kan gälla bl a företagsspråk, verksamhets gemen-
skap, styrterminologi och ledningsöverblick.

Modelleringsprocesser med ovanstående syfte har
givits arbetsnamnet affärsinriktad begrepps-
analys (ABA). Det handlar alltså om hur man
driver analys och utveckling av begrepp med en
inriktning som ges av affårsmålen.
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Projektet "Affårsinriktad
begreppsanalys" .

För au studera ABA-processerna och deras förut-
sättningar inbjudes härmed till detta samarbets-
projekt inom SISU.

Projektets utgångspunkter är att det fmns flera
olika situationer som motiverar ABA-processer, de
skall alltid sältas in tidigt och de kan ha flera sam-
tidiga nyttoeffekter i verksamheten.

Projektets inriktning är själva processen för att
ta fram konceptuella modeller. Erfarenheterna visar
att kvaliren i modelleringens resultat beror Slarkt
av sättet att agera under processens gång:

resultatkvalite förutsätter processkvalite. Som en
naturlig följd bör projektet även studera hur pro-
cesskvaliren påverkas av dels egenskaper hos mo-
delleringsspråket, dels de modellerande individernas
attityder, förmågor och kompetenser.

Projektets resultat blir beroende av hur många
som anmäler sitt intresse och vilken ambition de
önskar arbeta med. Allmänt bör det bli en rapport
om hur ABA-processer skall drivas med kvalite,
gärna belyst med ett antal fall ur det verkliga
modelleringslivet.

Denna inbjudan riktar sig till personer i SISU och
anslutna företag som dels stöder projektets inrikt-
ning, dels vill och kan aktivt bidraga till resultatet.

Praktiska detaljer

Tidplan för projektet är preliminärt septem ber
1987 - januari 1988.
Första mötet: preliminärt fredag 4
september 1987 kl 9·12 på SISU.

Intresseyttringar och anmälningar om deltagande
riktas tiU:
Hans Willars, PlanData Strategi, ÄrsLaängsv.
lA, 11743 Stockholm, 08-190180.



, Projektmatrikel
-----~-- -----

ProjektIllatrikel
Aktuella projekt maj/juni -87. Mer informa-
tion från SISU 08-7507500 eller direkt av
resp kontaktperson. Telefon finns i regel i
SISU:s medlemsmatrikel.

AU-90: Administrativ utveckling på 90-
talet
Att undersöka vilka faktorer som har stor inverkan
på administrativ utveckling.
Projektledare: lv1ats-Åke Hugoson,
Programator/CTH

Dataadm in istration
Att defmiem och beskriva dataadministration ur ett
helhetsperspektiv.
Projektledare: Anders Persson, Data Logic

DialogmodeUering.
Att utarbeta en referensmodell för Dialogmodelle-
ring.
Projektledare: Karl-Olof Wigander, Programator

EricssonlP AM
Samarbete avseende metodik och datorstöd till ett
tillämpningsprojekt
lnformation: Christer Dahlgren, Ericsson

FFVIRAMATIC
Portering av RAMATIe till MICROV AX-II samt
anpassning till verksamhetsanalys - melodik enligt
RASP-metoden. _
Projektledare: Lars-Åke Johansson, SISU

HSQL 2
Framställa en delaljerad kravspedfJkatioD aven
kunskapsbaserat system för informationsåter-
vinning.
Projektledare: Erik Knudsen

mM
Utreda olika typer av parsing-tekniker.
Projektledare: Erik Knudsen, SISU

Krav pli generellt datorstöd för
ärendehanteTing.
Att specificera krav på funktioner i ett generellt
datorstöd för ärendehantering.
Projektledare: Erik Sundström, Statskontoret

OPAL
Projektet syftar till att utveckla en prototyp till ett
objektorienterat applikationsutvecklingssystem
speciellt avseende interaktiva, distribuerade system
såsom exempelvis kontorsinformationssystem.
Projektledare: Stefan Britts, SISU

Principer för utformning av
dataelementtypfOrteckningar
Pilotstudie för test av vissa grundläggande metod-
ansatser på Statskontorets tekniska norm nr 24.
Projektledare: Björn Nilsson, SISU

PV!DL
Projektet avser datorisering av Volvo PV:s utveck-
lingshandbok och experimentell tillämpning.
Projektledare: Lars Swärd, Volvo PV

RAMATIC
Att utveckla versionsvisa operativa versioner av ett
avancerat datorstöd för modellering.
Projektledare: Lars-Åke Johansson

Referensmodell för informations- och
databeskrivning
Att skapa en referensram inom vilken olika
fimlctioner och andra egenskaper hos informations-
hanteringssystem kan placeras och analyseras.
Projektledare: Björn Nilsson, SISU

S1.metodikschema
Att i form av ett konceptuellt schema definiera
väsentliga delar aven systemutvecklingsrnetodilc.
Projektledare: Janis Bubenko

Sl.SIMOL
Att utveckla ett praktiskt användbart språk för
konceptuell modellering.
Projektledare: Eva Lindencrona

TvT.jIA
Ett större tillämpningsprojekt med fokus på
infonnationspolicy, -standards, -kataloger och
hjälpmedel.
Information: Henry Samuelsson. Televerket ADB-
service

Vad är Konceptuell Modellering?
Syftet med projektet är att framställa en
reklambroschyr, som enkelt förklarar innebörden i
begreppet Konceptuell Modellering. (Avslutat)
Projektledare: Clary Sundblad
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State-of-the-Art-87 ,
- ~----- -- ------ - - --- ----- - --

SOTA87
State-of-the-Art-87
Kompetensutveckling &
SysteDlutvecklingsmodeller

Föreläsare med systemutveeklingsmodeller som spechllltet vid konferenspaus den 13.e maj.
Från vänster: Anders Fungdal, Skandia Data; Ed Ueff, SDA; Björn Nilsson, SISU;
Karl-Olof Wigander, Programalorj Ingemar Tapper, Jacksonkonsult; Eskil Swende, IRM Consultj
Per Tengblad, Atbelsmiljöfonden; Örjan Odelhög, Data Loglc; Erik Malmborg, SCS och
Gunnar Nilsson, ASEA Dala.

Under den 12.e maj talade vi
om kompetensutveckling:

Monica UIfltielm, stadsdirektör i Nacka
kommun;
Stig Randestad, Aktiv Affärsutveckling;
Jan Sääf, Swedtrac;
Stig Öhlmer, utbi1dningschef ASEA
Data;
Staffan Westbeck, Digital;
Rolf Lundqvist, SIPU;
C-G Bergman, RDF och
Agneta Qwerin, Statskontoret och tillika
ordförande i sam arrangerande SSI.

Efter sommaren räknar vi med au fånga upp något
av vad som sades i fonn av referat
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Den 13 maj diskuterades
systemutvecklingsmodeller .

Aktiva var den grupp som presenteras i bild ovan.
Dagen har stimulerat till ideer om olika fortsatta
aktiviteter inom området Dem skall 'Ii återkomma
till efter sommaren.

Av Lars Bergman, konferensledare.



SISU ANALVS BESTÄLLNING

Svenska Institutet för Systemutveckling

Box 1250, 163 13 Spånga

OBS NYA PRISER FR.O.M. 870701

75 kr per nr för medlem i ISVI, 750 kr för icke medlem.

D ex Nr. 1 : Konceptuell modellering (1985)

D ex Nr. 2 : Några aspekter på Kontorsinformations-
system. (1985)

D ex Nr. 3 : Grafiskt baserade datorstöd för system-
beskrivning. (1986)

D ex Nr. 4 : ADA-teknologi.(1986)

D ex Nr. 5 : Databaser - enkla att hantera (1987)

D Sänd mig SISU informa kontinuerligt.(Avgiftsfritt)

Namn:

Befattning:

Avdelning:

Företaglorg.:

Adress:

Postnr/adress:

Telefon:

SISU Informa mall/uni-87



SISU-MATRIKELN
- ~ ~~~~-- ------~- ------- -----

ASEA, Gunnar Nilsson, ASEA Information
Systems, ASEA AB, 721 83 Västerås.
Tel. 021/10 45 17

AU-GRUPPEN, Sven-Bertil Wallin, AU-
Gruppen AB, Kungsg. 37, Hl 22 Stockholm.
Tel: 08(24 34 20

DATA LOGIC, Örjan Odelhög, Data Logic
AB, Fröfasleg. 125,421 31 Västra Frölunda.
Tel: 031/4503 40

DlGIT AL, Staffan Westbeck, Digital Equipment
AB, Allen 6, 172 89 Sundbyberg.
Tel: 08/733 8000

ENEA, Bo Sleinholtz, ENEA DATA Svenska
AB, Box 232, 18323 Täby.
Te]: 08/756 72 20

ERICSSON, Christer Dahlgren, HFIDT,
ERICSSON, 12625 Stockholm.
Tel: 08/719 0753 .

FFV ELEKTRONIK, Frank Stage, FFV
Elektronik AB, Box 1381, 171 27 Solna.
Tel: 08/730 50 00

FÖRSVARETS RATIONALlSERINGS-
INSTITUT, Stig Åke Nilsson, FRI,
Box 80008, 104 50 Stockholm.
Tel: 08/788 75 00

FÖRS VARSST ABEN, Torleif Olhede,
Försvarsstaben, Box 80001, 104 50 Stockholm.
Tel: 08/788 78 67

18M, Lars Arosenius, IBM Svenska AB,
163 92 Stockholm.
Tel: 08/793 40 60

JNFOLOGICS, Till Mayer, SU TVT Infologics
AB, Box 91,19122 Sollentuna.
Tel: 081920690

mM CONSULT, Eskil Swende, IRM Consult
AB, Box 100, 161 26 Bromma.
Tel: 08/26 93 10

KOMMUNDAT A, Karl-Erik Lennansson,
Kommundata AB, 12586 Älvsjö.
Tel: 08(749 80 00

PARALOG, MalS Löfström, Paralog AB,
Box 2284, 103 17 Stockholm.
Tel: 08/14 41 90

POSTEN, Gert Persson, Posten, Koncemstab
KF, 10500 Stockholm.
Tel: 08/781 10 00

PROGRAMATOR, Håkan Friberg, AB
Programator, Box 20072, 161 20 Bromma.
Tel: 08/799 35 00

SAAB-SCANIA, Sven Yngvell, Saab,
Flygdivisionen, Dataservice, 581 88 Linköping.
Tel: 013/18 23 86

SAS DAT A, Ove Lundvall, SAS Data, 161 87
Stockholm.
Tel: 08/780 10 18

SE-BANKEN, Peter Söderström, SE-banken,
SMD M4, 106 40 Stockholm.
Tel: 08/763 SO 00

SKANDIA, Ingvar Löfdahl, Skandia,
Skandia-Data, 10350 Stockholm.
Tel: 08/788 10 36

STATSKONSULT, K-G Nyström, Statskon-
sull Admin. Utveckl. AB, Box 4040,
171 04 Solna.
Tel: 08/730 03 00

STATSKONTORET, Kerstin Norrby, Staffan
Ögren, Statskontoret, Box 34107,
100 26 Stockholm.
Te]: 08/738 45 94, 08/738 47 49

TELEVERKET, Henry Samuelson, Televerket,
ADB-Service, Cs,Q 62:54,12386 Farsm.
Tel: 08/713 58 00

UNISYS, Inge Dahlberg, Unisys AB,
171 91 Solna.
Tel: 08/55 IS 00

VATIENF ALL, Bengt Bergstedt, Statens
Vattenfallsverk. Vattenfall Dala,
16287 Vällingby.
Tel: 08/739 SO 00

VOLVO-DATA, Kenneth Pettersson, AB
Volvo-Data, 405 08 Göteborg.
Tel: 031/66 7648

VOLVO LASTVAGNAR, Tore Altenstedt,
Volvo Lastvagnar AB, Avd 24170 BC4,
40508 Göteborg.
Tel: 03 1/66 68 81

VOLVO·PV, Uno Eriksson, Volvo
Personvagnar AB, Avd 50820, PVD 2,
405 08 Göteborg.
Tel: 031159 20 74
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