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Inledaren

Att datorstöd för systemutveckling'
är en högaktuell fråga för många
ADB-verksamheter kunde man nog
känna i luften, men att det var så
hett korn som en glad överraskning
för oss, SSI Göteborg, Volvo Data
Skolan och SISU, som arrangerade
konferensen "Metoder och dator-
stöd i samverkan". På SISU går vi nu
vidare med CASE-LAB och med
CASE89.

CASE-LAB kommer att bli en verk-
samhet som omfattar ett antal del-
projekt som syftar till att höja kun-
skapsnivån och att sprida kunska-
perna snabbt inom området meta-
derochdatorstöd försystemutveck-
ling. Än är vi i diskussioner om
verksamhetens utformning och ser
fram mot en presentation, från
Mattias Hällström, SISU, när in-
riktning och former klarnat. Vi har
redan en seminarieserie kring detta
i gång samt har börjat en ytkart-
läggning av metod- och verktyg-
sanvändning i praktikfältet.

CASE89-konferensen som går 9-11
maj 1989 kommer självklart att om-
fatta samma område, bl a. Vi vill
påminna om att ännu är det inte för
sent att komma med bidrag. - Vi ser
det som viktigt att- du som repre-
senterar kunskap från praktikfäl-
tet bidrar med dina kunskaper och
erfarenheter.

Ett annat område som kommer att
aktiveras är Objektorienterad Sys-
temutveckling, där Stefan Britts
inbjuder till gemensam kunskaps-
utveckling i det kompetensnät han
tänker bygga kring det temat. När-
mare information om detta finner
du längst bak i detta nr.

Dataadministrationsproj ektet bör-
jar nu nalkas resultat och vi räknar
med att komma med en första infor-
mation kring detta i nästa nummer.

Lars Bergman
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Vår nye
VVD,
Biörn
Nilsson
Bruksanvisning för
della numm r:

• "CA SE-verktygen löser de pro-
blem du inte vet att du har", refe-
rerar kortfattat föredragen vid kon-
ferensen "Metoder och datorstöd i
samverkan".

• "Datorstöd för systemutveck-
ling" ger en systematisk klassifice-
ring av olika verktygs typer och en
bedömning av användning och
trender.

• "Framgångsfaktorer och förut-
sättningar vid datorisering inom
AU" ger en handlingsrnodelI för
vad man skall uppnå och varför när
man går in i skedet datorisering av
AU.

• "Programator profilerar per Re-
flex" presenterar vår intressent
Programator med tonvikt på me-
todsidan. Detta kompletteras med
två "kändisporträtt" av Kalle Wi-
gander och MatS-Åke Hugoson,
som båda verkar inom Programa-
tor.

• "Dags att förnya systemtänkan-
det" presenterar Kalle Wigander
och tankegångar som han har ak-
tuella.

• "Det tar lika lång tid att ändra
infosystem som att utkämpa an-
dra världskriget" presenterar Mats-
Åke Hugoson med tonvikt på den
ansats för systemstrukturering han
pläderar för.
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• "Reserapport från besök i USA
och Canada" redovisar intryck som
Erik Knudsen, SISU:s KBS, samlat.

• Inbjudan till deltagande i kom-
petensnät för Objektorienterad
Systemutveckling, presenterar när-
mare varför, vad och hur kring detta.

SISUkalendarium

Oktober

27
CASE i praktiken
Olga de Troyer från INFO-
LAB, Holland, presenterar
en ansats för databas de-
sign, som även inkluderar
CASE-verktyget RIDL *.

November

25
CASE i praktiken
TECSIEL-seminarium.

Mall'.'
CASEI9
Anmäl ellg och elln
kunskap till konferenseni
- VI vIII gärna ha fler
praktlkerföreclrag.
Skriv eller ring till Blörn
Nllllon.



Konferensen: Metoder och datorstöd i samverkan

"(ASE"-verktygen
löser de problem
du inte vet att du h r!
Vi står genom "CASE"-
verktygen, (Computer Ai-
ded Software Engineering
eller datorstöd för system-
utveckling) inför stora för-
ändringar inom systemut-
vecklingsområdet. Behovet
av och möjligheterna för
drastiska förändringar av
sättet att driva systemut-
veckling är mycket stora. I
år har antalet installerade
"CASE" -verktyg ökat vä-
sentligt i Sverige om man
fårtroleverantörerna.1991
har antalet installatione
ökat med 50% anser en
expert. Om det 1987 fanns
20.000installationer så skall
det ses mot en potentiell
marknad av säg 20.000.000
installationer.

Yrkesrollen kommer att för-
ändras kraftigt och kraven
på kompetenshöjning t ex
när det gäller analysmeto-
der poängteras av flera
experter inom området lik-
som av de praktiker som
delgav erfarenheter.

Den kraftigt övertecknade
konferensen, arrangerad av
SSI Göteborg, Volvo Data
Skolan och SISU, marke-
rade i sig att området nu är
"hett" här. 240deltagare, 20-

talet föredragshållare och
ID-talet utställare fyllde

av Lars Bergman, SISU

Volvohallen till en aktivi-
tet som kommer att stanna
i minnet som den mest vä-
larrangerade i mannamin-
ne. Detta mycket tack vare
Ann Nilsson, Ann-Kristin
Larsen, Eva Lövgren och
Aleksander Ratz från Vol-
vo Data samt Olof Björland
från AV-teknikenheten i
Volvohallen, vilka svarade
för de praktiska arrange-
mangen på plats.

Göran Kling, tillträdande VD för
Volvo Data inledde med att dekla-
rera: Det är kompetenta människor,
tid och pengar som är begränsande
faktorer. Trots stora insatser under
en lång tid minskar inte behovet av
applikationsutveckling. När det
gäller produktiviteten klarar vi tra-
ditionellt att öka den med 5-10%
årligen. Detta räcker inte utan vi
måste nå en års takt av 15-25%.

Datorisering av AU/ ADB är nästa
"våg". Vågen efter datorisering är
troligen ett helt nytt arbetssätt med
helt ny metodik. Det brukar dock
dröja 10- 20 år innan en ny våg slår
igenom, hävdade Anders Persson,
metodchef, Volvo Data.

Att ta till sig ett avancerat datorstöd
inom AU/ADB utan att först till-
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lämpa och förstå arbetsmodeller,
modellering etc, kommer att sluta
med HAVERI. Det finns många
exempel på misslyckanden. Här
krävs mognad och mognad kräver
resurser.

Ett huvudproblem som vi har är
bristen på kunniga personer inom
analys och modellering (funktions-
och datamodellering) Vi söker här
generalister som både är analytiskt,
pedagogiskt och tekniskt kunniga.
De datorstöd som finns och kom-
mer att finnas under en femårspe-
riod, kommer att kräva expertkun-
skap som är både analytiskt och
tekniskt betingad. Vi kan här tala
om kunskapsingenjörer.

Håkan Lövgren, seniorkonsult,
Volvo Data gav en överblick över
området i en inspirerad och inspi-
rerande dialog med Ander Pers-
son: Om man ser sig omkring på
marknaden för "datorstöd för sy-
stemutveckling" finner man en
nästan oändlig mängd av produk-
ter. Innehållsdeklarationen är ofta
dålig och likheten mellan två pro-
dukter som säljs under samma
benämning kan vara närmast obe-
fintligt.

Medan 4GL och applikations gene-
ratorer inriktar sig på att effektivi-
sera programmeringen så inriktar
sig CASE, Computer Aided Soft-
ware Engineering, på att höja
kvalitet och effektivitet på analy-
sarbetet. Software Engineering
säger oss att det skall handla om
ingenjörsmässigt utvecklande av
programvara. I ordet "ingenjörs-
mässigt" ligger att man skall arbeta
med ritnin ar, beräknin ar etc.

SISU Inlorma salS
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Michael Brodie från GTE Labs, USA, redovisade material från en undersökning av CASE, där
han funnit 110 verktyg och i studien har med ca 60. Michael prognosticerar en marknad på
20 miljoner verktygsinstallationer. (Foto: Conny Nylan)

ADB-enheters dröm. - Volvo Last- erforderlig persontid medan ma-
vagnar harrealiserat den drömmen. skintiden är lika.
Tore Altenstedt vid Volvo Last-
vagnars systernplanering presen- Valet av strategi beror av ett antal
terade erfarenheterna av detta som situationsfaktorer, påpekade Janis
försystemutvecklingspersonalenär Bubenko Jr, SISU (Svenska lnsti-
bl a att man nu har överblick över tutet för Systemutveckling). En
befintliga system, databaser och grupp sådana karaktäriserar orga-
bakomIigga nde da tamodeller. nisa tionens systernu tveckling,
Dessutom har man kontroll över "mognad", policy, attityder och per-
nya systems komponenter. Sena sonaIens kompetens och kompe-
ändringar underlättas och man får tensutveckling. En annan karaktä-
viss genereringshjälp och viss, riserar organisationens metodut-
enhetlig, systemdokumentation fås vecklingspolicy, mognad och stra-
automatiskt. Man har ett stöd för tegi. En tredje utgör relationer till
ett "rätt" arbetssätt bl a genom att

Dessutom skall dessa ritningar och
beräkningar u tföras på ett sådant
sätt att andra än upphovsmannen
eller -kvinnan kan ta del av dem
och verifiera att de är riktiga.

Detta leder fram till att ett CASE-
verktyg skall vara inriktat mot spe-
cifikationsarbete och vara baserat
på en förståelig metod eller metod-
kedja. Ser man på denna typ av
verktyg harde så gott som alltid föl-
jande karaktär; körs på arbetssta-
tion (kraftig PC), har grafiskt inter-
face, nyttjar mus, har ett integrerat
data dictionary och utför kontroller
på det som matas in. Vanligen stö-
der verktyget metoder för datamo-
dellering (normalt EAR, Entity-At-
tribute-Relationship) samt funk-
tions-processmodellering (flödes-
modell och/eller hierarkisk ned-
brytning).

CASE kan ge mycket stora positiva
effekter i analysarbetet. Främst
genom förbättrade analyser och
genom kontroller av analysarbetet.

Arbetsprocessen vid SU och dess
uppbyggnad av metoder och ak-
tuella datorstöd för dessa inom SAS,
beskrevs av Arne Nordgren, under
temat datorstöd för effektiv admi-
nistrativ utveckling.

Vi tror att effektiviteten hos en
utvecklingsmiljö handlar mer om
en väl fungerande helhet än om
något superverktyg som rationali-
serar endast en del av utveckling-
sprocessen, deklarerade Ann-Char-
lotte Ohlsson, ADB-kontoret i Gö-
teborg. Vi kommer därför även i
framtiden att välja verktyg som
smidigt kan anpassas till och för-
bättra den metodkeja och den ut-
vecklings miljö vi tror på.

ADB-kontorert i Göteborg har
under de senaste 20 åren konse-
kvent satsat på en genomtänkt
metod för utveckling av system. Stor
vikt läggs vid införande av hjäl-
pemdel och mycket tid läggs på
utbildning och introduktion närnya
verktyg införs.

Vår strategi ger oss en stabil grund
att stå på när det gäller utvärdering
och val av nya metoder och verk-
tyg. Vi ser resultat av våra satsning-
ar i kortare utvecklingstider, mer
personoberoende system och i att
det är lätt att växla mellan system-
utveckling i IBM- och Digitalmiljö.

Att ha ett heltäckande och funge-
rande data dictionary ärnog många

man tvingar fram frågor tidigt.
Persontiden har minskat medan
maskintiden är ungefär lika.

För förvaltningspersonalen är kon-
sekvenserna bl a att man får "bättre
systern" och alltså mindre under-
håll. Man får överblick och därige-
nom en bättre ändringsberedskap.
Det är enklare att byta systemans-
varig. Ä ven här har man minskat

SISUInforma 88~ 3
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och tillgång till kunniga CASE-Ie-
verantörer eller konsulter.

Intressant är utveckligen från me-
todbundna CASE-verktyg till s.k.
"CASE-skal" vilka möjliggör an-
passning av verktyg till önskad me-
tod. Därigenom förs frågan om val
över mer till metodval än till verk-
tygsval.

Al, artificiell intelligens, har som
gemensam nämnare aktiviteter som
förknippas med mänskligt beteen-
de. Al kommer att påverka AU/
ADB-verksamheten på flera områ-
den. Kunskapen i systemet kom-
mer att fokuseras vilket påverkar
u tvecklingsprocesse, databas design
och användargränssnitt. Framtid
krav på datoriserade hjälpmedel för
integrering av databas- och kun-
skapssystem kommer att resas. 1-
CASE-system kan i sig utformas
som kunskapssystem. Dethärinläg-
get skall ses som en väckarklocka
för systemutveckIare, poängterade
Jean Peter Fendrich, Volvo Data,
alla kommer att påverkas.

Forskningen pekar på att man i
framtiden kommer att ha ett antal
olika verktyg från Al-området till
sin hjälp i systemspecificering. För
närvarande kan man se tre typer av
Al-tekniker, naturligt språkbaserad,

formulärbaserade samt regelbase-
rade. Genom Al-stödet kan vinnas
ökad kvalitet, ökad uttrycksfullhet
och minskad utvecklingstid påpe-
kade Rolf Wohed, SISU, som arbe-
tar med en prototyp för kvalitets-
diagnos av konceptuella modeller
gjorda iRAMATIC.

"CASEsolves the problems
you dldnf know you had".

Den kritiska teknologin för CASE-
verktyg är data dictionary. Michael
Brodie från GTE Labs, USA, redo-
visade material från en undersök-
ning av CASE där han funnit 110
verktyg och i studien har med ca 60.
Dessa har en spridning på 20.000
installationer. Han förväntar sig en
tillväxt på 50% till 1991. Och prag-
nostiserarenmarknad på 20.000.000
verktygsinstallationer. Vi är bara i
början. Om fem år kommer verkty-
gen att se mycket annorlunda ut
liksom leverantörsstrukturen.

Kunskapsutveckling är en central
komponent i stegen mot använd-
ning av CASE-verktyg anser både
Ulla Frithiof, Ericsson och Stig Jo-
hansson, Volvo Personvagnar. De
deltar i var sitt projekt i samverkan
med SISU där CASE-skalsprototy-
pen RAMATIC anyänds och vida-
reutvecklas. Lars-Ake Johansson,
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SISU, instämde villigt i den syn-
punkten.

IBM:S satsningar inom datorstöcl,
presenterades av Sten Kallin, IBM
och DIGITAL:S syn på integrerade
hjälpmedel för utveckling och för-
valtning av Björn Lannerö, DIGI-
TAL. IBM siktar på den långsiktiga
utvecklingen via arkitektur och
Digital koncentrerar sig på miljö
för implementering och CASE-
verktyg i samarbete med software-
leverantörer.

Från anlys till konstruktion och
körbart system med IEF demon-
strerades av Anders RomelI, Vol-
vo Data och Bill Gibson, JMA.
Presenta tionen gav en bra överblick
över hur ett CASE-verktyg kan an-
vändas och hur utvecklingsproces-
sen genomförs fram till körbart sy-
stem.

Managerprod ukterna presentera-
des av Clark Sjöwall och Garry
Hall, MSP. Datamanager är kan-
ske den mest spridda data dictio-
nary-produkten bland IBM-s stor-
datorkunder. Nu presenterades på-
byggnad med CASE-verktyg som
arbetar mot data dictionary.

•

SISU Inranna 88115



Datorstöd för systemutveckling

Datorstöd för
systemutveckling
Om man ser sig omkring
på marknaden för "Dator-
stöd för systemutveckling"
finner man en nästa oänd-
lig mängd av produkter.

av Håkan Lövgren,
Volvo Data

(artikeln är baserad på föredrag
från konferensen: "Metoder och
datorstöd i samverkan")

Innehållsdeklarationen är
ofta dålig och likheten
mellan två produkter som
säljs under samma benäm-
ning kan vara närmast
obefintlig.

Några av de vanligast före-
kommande typbeteckning-
arna är:

Applikationsgenerator
4GL
CASE
I-CASE

Syftet med artikeln är att
ge en bild av hur de olika
produkttyperna är rela tera-
de till varann, samt vilka
krav man bör ställa på res-
pektive typ. Dessutom be-
skrivs de trender som för
närvarande finns på dator-
stödsmarknaden.

SISU ;nfDrma 8815

På vissa ställen nämns
enskilda produkter vid
namn. Detta görs endast för
att exemplifiera och skall
ej tolkas som om dessa
produkter är bättre än övri-
ga av samma typ.

4GL
4GL är en marknadsföringsterm
som används på nästan vad som
helst inom datorstödsområdet i
syfte att göra kunderna intressera-
de. Man kan dock särskilja två
huvudtyper av 4GL:

Ersättare till COBOL (3GL)
Inom detta område finner vi ett antal
produkter avsedda att nyttjas av
systemutvecklare. Produkterna har
ibland en integrerad databashan-
terare. Exempel: Ideal (ADR).

Information Center-produkter
Denna typ av produkter riktar sig
till slutanvändare med viss SU-
kunskap. Tanken är att användar-
na själva skall framställa mindre
applikationer, samt göra in forma-
tionsuttag ur existerande register.
Prad uktema idenna kategori ärofta
enklare att använda än "COBOL-
ersättarna" men har å andra sidan
ofta mindre flexibilitet och är ibland
dyra att nyttja (hög resursförbruk-
ning). Exempel: SAS (SAS Institute
Ind.

Applikationegeneratorer
Det finns en annan typ av produk-
ter inom samma område, de s k
applikationsgeneratorerna (AG).
Dessa är egentligen direkta konk-
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urrentprodukter till 4GL, men sa-
luförs ofta under just beteckningen
4GL. Skillnaden mellan AG och 4GL
är att AG genererar kod (vanligen i
3GL, exempelvis COBOL). 4GL
genererar ingen kod, de är språk i
sig.

Karaktäristik för G och
4GL.
Ur användarens (systemutveckla-
rens) synpunkt brukar 4GL av typ
1 (COBOL-ersättare) och AG te sig
mycket lika och innehålla ungefår
samma funktionalitet.
De bör åtminstone innehålla verk-
tyg för att hantera:

Databaser
Process / program
Dialog-skärm
(inklusive hjälpbilder)

Rapporter

Alla delar skall vara tillgängliga
via en gemensam editor och ett ge-
mensamt "språk".

Dessutom skall ett integrerat "Data
Dictionary" finnas som håller ord-
ning på alla komponenter och stä-
djer programmeraren så att han/
hon inte behöver ge samma upp-
gifter /information flera gånger.

För ochemot 4GU G?
Produkterna angriper två huvud-
problem. Det första är låg kvalitet
på utvecklade system och det an-
dra är låg utvecklingstakt.

Det första problemet angrips i hu-
vudsak kgenom nyttjande av pro-
totyping, vilket ökar an vändarmed-
verkan och därmed ökar chansen
att producera rätt system.



.. Datorstöd tör systemutveckling

Håkan Lövgren (här I förgrunden vid kontaktpersonträff med SISU) är seniorkonsultvid Volvo
Data och arbetar bl a med CASE-verktyg som IEF och tillämpning i projekt.

Det andra problemet angrips ge-
nom programmering på högre nivå
än exempelvis COBOL. Detta görs
oftast genom en kombination av att
en så stor del som möjligt av syste-
men skrivs i ett resultatorienterat
språk och övriga delar skrivs med
hjälp av proceduriellt språk. (Olika
leverantörer hävdar att program-
meringsfasen .effektiviseras med
mellan 250%och 1000%, siffror man

bör ta med en "nypa salt" eftersom
de sällan anger vad jämförelse görs
mot.) 4GL ger också (j varje fall
enligt leverantörerna) minskat un-
derhåll. Detta beroende på att rätt
appplikationer tas fram (genom
prototyping) samt på att det är
enklare att underhålla än exempel-
vis COBOL.

Som alltid har medaljen en baksida.
Det finns en del problem med att
föra in 4GL/ AG.

Ett vanligt problem är att använ-
darna (SU-personalen) inte accep-
terar produkten. Många har lagt
nerenstordelav sitt liv på att förstå
och på bästa sätt kunna nyttja
COBOL-världen. Det är då lätt att

(ofta omed vetet) finna fel på ett
nytt verktyg.

Ett annat problem är performance.
Denna varierar kraftigt mellan oli-
ka verktyg och man kan därför inte
döma alla verktyg över en kam. AG
har ofta bättre performance än rena
4GL. Den sistnämnda kategorin av
verktyg kan ibland öka CPU-utta-
get med upp till 100%. Det ökade

CPU-uttaget skall ställas i relation
till vad man vinner i programme-
ringseffektivitet.

Vad gäller programmeringseffek-
tiviteten bör man nog tänka efter
två gånger innan man köper 4GL/
AG.
För det första är COBOL långt ifrån
en död produkt. Utveckling pågår
ständigt och moderna editorer (ex.
ISPF) tillsammans med integrera-
de testhjälpmedel gör att COBOL
blir mer attraktivt (och 4GL/ AG
mindre attraktivt). En annan faktor
som talar för COBOL är de nya
COBOL arbetsstationerna (PC).
Som exempel på dessa kan Micro
Focus och Realia-COBOL nämnas.
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CASE

Den allvarligaste invändningen mot
4GL/ AG är kanske ändock den som
kommer från CASE-anhängarna
och som kallas "4GL's Moment-
22".

Den går i princip ut på att4GL/ AG
attackerar fel grundproblem. Om
man enögt ger sig på programme-
ringsfasen kommer detta att leda
till att antalet dåligt analyserade
applikationer/system ökar explo-
sionsartat, vilket i sin tur ger en
explosionsartad ökning av under-
hållet, vilket i sin tur leder till att
alla kommer att syssla med under-
håll.

Lösningen är istället anligt CASE-
leverantörerna att koncentrera sig
på analys fasen.

Innan vi går vidare är det nog på sin
plats att placera in CAsE i förhål-
lande till 4GL/ AG.

4GUAG
Inriktar sig på att effektivisera
programmeringen och u n d e r -
hållsarbetet genom att höja pro-
grammeringsspråkets nivå.

CASE
Inriktar sig på att höja kvalitet och
effektivitet på analysarbetet ge-
nom att nyttja datorstöd. CAsE at-
tackerar ej programmeringen i sig
utan anser denna vara en avslutan-
de "bi-syssla", dvs en följd av
analysarbetet. Om 3GL eller 4GL
nyttjas spelar ingen roll. Effektivi-
teten ligger i att bygga rätt s y -
stem.

Karaktäristik för CASE
Att definiera CASE genom att se på
de produkter på marknaden som
kallar sig CASE är besvärligt. Man
kan finna nästan vilken typ ~wpro-
dukter som helst.

Ett bättre sätt är att se vad orden
Computer Aided Software Angi-
neering bör innebära.
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Datorstöd för systemutveckling - -

"Computer Aided" säger oss att det
skall vara ett datorbaserat stöd/
hjälp-verktyg.

"Software Engineering" säger oss
att det skall handla om ingenjörs-
mässigt utvecklande av program-
vara. I ordet "ingenjörsmässigt"
ligger att man skall arbeta med rit-
ningar/ beräkningar etc. Dessutom
skall dessa ritningar och beräkning-
ar utföras på ettsådant sätt att andra
än upphovsmannen eller upphovs-
kvinnan kan ta del av dem och
verifiera att de är riktiga.

Detta leder fram till att ett CAsE-
verktyg skall:

• Vara inriktat mot specifikations-
arbete
• Vara baserat på en förståelig me-
tod eller metod kedja

Om vi ser oss runt efter denna typ
av verktyg finner vi att de så gott
som alltid har följande karakteri-
stik:

• Körs på arbetsstation (PC)
• har grafiskt interface
• Nyttjar "mus" /"sork"
• Har ett integrerat data dictionary
• Utför kontroller av det som matas
in

Man kan lite förenklat säga att det
de flesta CA SE-leverantörer gjort
är att åstadkomma ett datoriserat
ritbord för en metod eller en metod-
kedja som är arbetssam att hantera
manuellt.

Vanligen understödjerCAsE-verk-
tygen:

• Datamodellering (normalt EAR)
• Funktions-process-modellering
(flödesmodell och/eller hierarkisk
nedbrytning)

Effekter av CASE
CAsE kan ge mycket stora positiva
effekter i analysarbetet. Det är, hur
dumt det än må låta, många analy-
ser som inte görs helt klara/komp-
letta helt enkelt därför att det blir
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för arbetssamt att hålla på och
uppdatera analysresultate. Här har
CAsE en av sina stora styrkor, det
är enkelt att ändra i analysresulta-
tet.

Ett annat problem med manuellt
analysarbete är att man ibland inte
kan överblicka hela analysresuIta-
tel. Detta leder ofta till att det finns
motstridigheter i analysen, eller till
att den inte blir komplett. Resulta-
tet blir en inkonsistent kravspecifi-
kation. Även här har CAsE-verkty-
gen en stor styrka. Verktygen inne-
håller oftast konsistenskontroller
och funktioner som "larmar' om
någon del av analysen ej är komp-
lett.

Även för CAsE finns det dock pro-
blem. I samband med 4GL nämn-
des att användarna (systemutveck-
lama) ofta omedvetet gjorde mot-
stånd mot verktygen. Detta gäller
även för CASE. Speciellt gäller det
om verktygets metodkedja inte
överensstämmer med den som tidi-
gare nyttjats.

En annan fara med CAsE-verkty-
gen är att man kan luras att tro att
de utför er än de egentligen gör. Det
finns ingen möjlighet att lyckas med
CAsE-verktyg om inte användarna
har god utbildning i metoderna och
erfarenhet av att nyttja dem. (En
enkel jämförelse: Vem som helst
kan ju inte konstruera en VOLVO
bara för att CAD-verktyg införts.)

Det sista problemet med CAsE som
tas upp här är att verktygen ofta
upplevs som allt för isolerade. Det
finns sällan möjlighet att koppla
ihop dem med den existerande SU-
miljön på företagen.

(ASE-skal

Som nämnts ovan är de flesta CAsE-
verktyg inriktade mot en specifik
metod eller metodkedja. Det finns
ibland viss möjlighet att anpassa
verktyget så att valfria symboler

7

kan användas men dt är en fix
modell i botten.

En annan typ av CAsE-verktyg är
de sk CAsE-skalen. Beteckningen
"skal" har de för att de i princip är
tomma. Det är upp till använda-
ren/installationen att lägga in sin
metod ked ja, sin grafteknik och sina
begrepp.

Det kan givetvis i många samman-
hang vara klokt att välja ett CASE-
skal eftersom man då kan fortsätta
att arbeta med de metoder och
tekniker man är van vid. Man bör
dock betänka att det inte är spe-
ciellt många metoder-teknikersom
är så stringenta att de kan läggas in
i ett datorstäd utan relativt stora
insatser.

Det finns inte många produkter på
marknaden idag som utger sig för
a tt vara CAsE-skal. De flesta är fort-
farande på forsknings / u tvecklings-
stadiet.

För att en produkt skall kunna kal-
la sig CAsE-skal bör den ge använ-
daren möjlighet att:

• skrädddarsy vilka begrepp som
skall lagras i dictionaryt (Metamo-
dell)
• Skräddarsy beskrivningstekni-
kema (diagram-grafer)
• Lägga in regler

I-(ASE

Den senaste typen av CAsE-verk-
tyg på marknaden är de sk I-CASE-
verktygen (Integrated CAsE).

I-CAsE är enkelt uttryckt summan
av ett CASE-verktyg och ett 4GL/
en AG.

I I-CAsE-fal1et genereras exekver-
bar kod (vanligen i 3GL)direkt från
analysresultatet.

För närvarande finns det några få 1-
CAsE-produkter på marknaden.



Datorstöd tör systemutveckling .

Exempel: IEF (Texas Instruments!
James Martin Ass,)

För att ett verktyg skall kunna kal-
las I-CASE måste det innehålla in-
tegrerade komponenter som täcker
hela kedjan från analys till imple-
menterat system. Det skall dessu-
tom vara så att system förändringar
skall utföras genom att man går
tillbaka till rätt ställe i metodke-
djan, dvs oftast till analysen.

Data-dictionaryt skall hålla infor-
mation om hela kedjan. Detta leder
givetvis till att dictionaryt blir myck-
et omfattande. För att skilja denna
typ av dictionary från mer enkla
typer hör man ibland beteckning-
arna "encyklopedi" och "reposito-
ry".

Karaktäerlstlk för I-CASE
Det normala för ett I-CASE-verk-
tyg är att:

• Utvecklingsarbetet görs på arbets-
stationer
• Encyklopedin ligger centralt
• Generering utförs i central miljö
• De färdiga systemen är körbara i
flera miljöer

Effekter av '-CASE
Det är ännu så länge mycket få för-
etag som har erfaremhet av vilka
effekter I-CASE ger. Man kan dock
på goda grunder anta att effekterna
kommer att bli stora. De huvud-
sakliga skälen till detta är:

• Analysarbete blir nödvändigt och
helt avgörande
• Det rena programmeringsarbetet
elimineras
• Förändringsarbete innebär ny
analys
. Användarna kan eventuellt ut-
veckla sina egna system

Beträffande den sista punkten bör
nog sägas att de~ inte verkar möj-
ligt i dagsläget men att successifa
förändringar av dels verktygen och
dels företagens organisation kan
möjliggöra detta.

Om vi tänker oss att respektive
enhet inom företagen får sk "infor-
mationsingenjörer" , vilka dels har
god verksamhetskunskap och dels
god metod/verktygskunskap, så
kan det ske snarare än de flesta av
oss anar. I-CASE är troligen ett steg
mot upplösande av centrala SU-
funktioner.

Utveckling mot I-CASE
Även om det i dagsläget endast
finns ett fåtal I-CASE-produkter kpå
marknaden finns det mycket som
talar för att detta är framtidens
melodi.

För det första finns det redan idag
exempel på direkta samarbetsavtal
mellan 4GL! AG- och CASE-leve-
rantÖrer.

För det andra finns IRDS.
!ROS uttyds Information Resource
Dictionary System och är en stan-
dard som beskriver/borde beskri-
va hur ett Data Dictionary (encyk-
lopedi) skall vara strukturerad.
Problemet med IRDS-standardenär
att den i dagsläget är ganska svag.
Troligen kommer IBM att sä tta stan-
darden när deras "Repository"
slä pps på marknaden. (Det kan vara
intressant att notera att IBM har
visat mycket stort intresse för IRDS
och även visat stort intresse för att
åstadkomma en CASE-standard.)
Många 4GL/ AG-leverantörer sät-
ter sitt hopp till att kunna öppna
sina produkter mot CASE-världen
genom a tt följa IROS. Eftersom stan-
darden idag är svag råder dock ett
försiktigt avvaktande.

Det återstår dock att se vad som
händer med IRDS. Om standarden
blir stark kommer vi troligen att få
ett stort utbud av produkter, vilka
kan samverka, på marknaden och
därmed stor valfrihet. Om standar-
den ej blir stark kommer troligen
det fåtal leverantörer som har re-
surser att bygga hela I-CASE-pro-
dukter eller att sluta samarbetsav-
tal att styra.
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Andra tekniker

Förutom CASE och I-CASE finns
det ett antal intressanta tekniker
som kan ge oss ökad produktivitet
och minskat förändringsarbete.
Tillsammans med CASE och 1-
CASE kan de ge mycket stora effek-
ter.

Bland de mest intressanta kan näm-
nas:
RE-Engineering: Denna tekniksyf-
tar till att ta "gamla ostrukturera-
de" program och strukturera dem
(maskinellt).

Reverse Engineering: Handlar om
att utifrån de system vi har idag,
baklänges skapa modeller av verk-
samheten. Man har kommit längst
på datasidan, dvs tekniken med att
utgående från databasbeskrivning-
ar, vilbeskrivningar etc skapa kon-
ceptuella data modeller. Detta ären
intressant teknik eftersom den ger
oss en möjlighet att få beskrivning-
ar av existerande system till CASE
och I-CASE-verktyg. Man behöver
inte fundera länge för att inse vilket
starkt planeringsunderlag det skul-
le vara att ha en ideal bild av verk-
samhetens system (framtagen med
hjälp av ny modellering) bredvid
en bild av vad som i dagsläget finns
i våra system.

Reusable kod (återanvändbar kod):
Detta är egentligen ingen ny tek-
nik. Det handlar om att skriva
generella program som går att
använda i flera system. Vad som
däremot är intressant är att japa-
nerna har börjat att hårt systemati-
sera tekniken och till och med ge
speciell ekonomisk ersättning till
dem som skriver program som går
att använda i flera system. Det kan
bli en modell vi kan importera! •
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Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer och
förutsättningar vid
datorisering inom AU

av Anders Persson,
Volvo Data AB

(Artikeln baseras på föredrag
vid konferensen "Metoder och
datorstöd i samverkan")

Att införa och bruka dato-
riserade hjälpmedel för
AUIADB-verksamheten är
långt ifrån ett trivialt pro-
blem. Det finns många
exempel på misslyckanden
som kan härledas till att
man fascineras aven tek-
nisk produkt, ett för teore-
tiskt resonemang som är
praktiskt ogenomförbart
eller ett för snävt synsätt.

Hur skall vi se på datorstöd
som stödjer AUI ADB-verk-
samheten? Var kan vi finna
potentialer och effektivi-
tetshöjningar? Vilka är de
grundläggande förutsätt-
ningarna för att lyckas
uppnå effekter? Vilka prob-
lem står vi inför idag som
väntar på att bli lösta?
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Dokumentet är noteringar
för ett föredrag som bely-
ser ovanstående områden
och frågeställningar. Me-
ningen var egentligen inte
att dokumentet skulle lä-
sas fristående.

Vacl är problemet?
Närvitalarom att effektivisera inom
informationsbehandlingsområdet,
måste det innebära att det finns
ambitioner och krav som vi inte kan
nå eller leva upp till idag. Att vi inte
når dessa måste ju bero på ett antal
problemställningar som har bak-
omliggande orsaker.

Några problem som upplevs är:

- ADB-systemen kan inte svara upp
mot de krav som ställs. Här k a n
det vara funktioner som saknas, en
dålig och ineffektivt utformad dia-
log mellan människa och dator, eller
en tekniskt undermålig konstruk-
tion.

- Tröghet och sårbarhet vid förän-
dring. En förändring som är ön-
skad från verksamheten kan inne-
bära stora tekniska konsekvenser,
höga kostnader och driftsstöming-
ar.

- Stor " förändrings portfölj". Efter-
som det är kostsamt, trögt, farligt
och svårt att införa korrekta än-
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dringar uppstår en naturlig vänte-
kö som är lång även om ändringar-
na är av trivial natur för verksam-
heten. Detta har också fört med sig
att verksamheten själv inför data-
tekniska verktyg (typ persondato-
rer) och utvecklar själva.

- Klyfta mellan verksamhets- och
ADB-teknisk personal. Det före-
kommer uppenbara svårigheter att
förstå varandra samt att översätta
verksamhetens krav och behov till
tekniska lösningar.

- Höga kostnader vid utveckling
och förvaltning. Ett till synes" lä tt
systern" kan ta lång tid att utveckla
och kräver en kraftig förvaltning
främst på grund av den komplice-
rade tekniska miljö, som är nöd-
vändig.

- Förståelse och integration av in-
formation är bristfällig. Många
gånger är det svårt att förstå vad
data/information egentligen s t å r
för, med vilken kvalitet som den
lagerförs och vem som a n s var a r
för den. Dessutom är det så att det
förekommer data linforma tian sam
både är synonymer (en sak kallas
för två saker) och homonymer (en
sak betyder två helt olika saker
beroende på vem som tolkar).

Den tekniska miljön eller ett gam-
malt etablerat programmerings-
språk är inte den bakomliggande
orsaken till problemen. Visserligen
kan tekniken ha bidragit genom att



--.- .....-----

, Framgångsfaktorer

Många charmeras av tekniker typ
Genom att vi arbetar sekvensiellt Fjärde Generationens Språk, kon-

Huvudorsakerna har att göra med
vårt sätt att strukturera verksamhe-
ten och ADB-lösningar och vårt
historiska arv. Företeelsen som all-
mänt kallas "Spaghettisyndromet"
är en naturlig utveckling som alltid
uppträder på vägen från en "pion-
järanda" till en hög volym och en
stor användning.

En mängd, ofta åtskilda, ADB-sy-
stem har tagits fram för att tillhan-
dahålla en given information. Det-
ta innebär att vi har kos tsamma och
svårkontrollerbara samband mel-
lan dessa. Antalet nya system ökar
kraftigt i takt med nya krav på in-
formation i olika former och sam-
manställningar. Att det ser ut så här
beror till stor del av det historiska
arvet.

Några av dagens arbetssätt bygger
på att utvecklingsprojekt syftar till
att lösa ett relativt avgränsat pro-
blem i verksamheten oftast avgrän-
sa t till den formella organisa tionens
informationsproblem.

med ettavgränsat informationspro-
blem i taget har det vuxit upp en
ganska komplex värld av system
för verksamheten. ADB-systemen
har stora och starka kopplingar
sinsemellan och data som lagras
ligger "fastlåst" och kan inte hante-
ras såsom vi skulle vilja.

För varje nytt informationsbehov
kommer system att tas fram eller
förändras. Behovet av ny informa-
tion är stort vilket kräver mycket
resurser av ADB-specialistkaraktär.
Eftersom varje system begränsats
till att fokusera "sin" utdata istället
för verksamhetens data/informa-
tion, finns samma data lagrat i
många register och dessutom har
de olika aktualitet och förfinings-
grad.

Elakartade begreppsförvirringar
råder över samma data därför att
olika ADB-system benämner dem
med olika namn. Begreppsförvir-
ringar skapar oreda i systemen och
ineffektivitet i verksamheten. Det-
ta förstärks ytterligare av ett ofta
oklart ansvar för data och informa-
tion i verksamheten.

torsau tomation, CIM -koncept, per-
sondatorer etc. Visserligen kan
dessa tekniker lösa enstaka problem
och där ge en stor effekt men de
löser inte vårt spaghettisyndrom
på ett kontrollerat sätt. Det kan
tyvärr vara så att dessa tekniker
och koncept förvärrar situationen
och "bygger på" spaghettisyndro-
met i ett accelererande tempo. Vi
kan inte fortsätta så här, det leder
bara till en "Dead End". Det måste
finnas andra sätt som skapar en
bättre och mer flexibel portfölj som
stödjer verksamheten.

Vi måste utgå dels från en stabil grund
och ge den dynamik som är önskvärd.
Detta måste kunna åstadkommas på
ett betydligt effektivare sätt lin idag.

Ett helhetsperspektiv

Vad är stabilt och vad är föränder-
ligt i en verksamhet?

Grundläggande begrepp och defi-
nitioner av data är mycket stabila.
För en tillverkande industri är or-
der, artikel. kund, faktura basbe-
grepp och måste ha en definition
som alla är överens om. Kring des-
sa basbegrepp byggs hela informa-
tionsstrukturen med de register och
lokala begreppsvärldar som be-
hövs.

Hanteringen av data kring dessa
begrepp, dvs logistiken är relativt
stabil men kan förändras då man
önskar arbeta enligt helt nya kon-
cept. Exempel på nya koncept inom
industriområdet är "just-in-time",
"kundorderstyrd produktion".

Arbetsrutiner som utför den logi-
stik som behövs är relativt förän-
derlig.

Personal som genomför arbetsruti-
ner är mycket föränderlig och lika-
så den formella organisation som
finns.
Att bygga en "portfölj" av system
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var finns detta placerat geografiskt Informationshanterande och in-
(centralt, lokalt, etc)? formationsproducerande delar

som utgår från enskilda individers
eller organisationers behov är där-
för tveksamt. Visserligen är det
ibland kortsiktigt effektivt, men mer
långsiktigt innebär detta en "Dead
End" .

När vi utvecklar våra system måste
vi därför bygga på en stabil kärna
av begrepp med data som speglar
och förstås av verksamheten.

"Lindat" kring kärnan bygger vi
upp den logistik (de funktioner)
som behövs. Detta måste vi göra på
ett klart funktionellt och avgränsat
sätt.

Ytterst lägger vi sedan på det gräns-
snitt (den dialog), det arbetssätt,
den personal och formella organi-
sation som behövs.

Hela tiden är det verksamhetens
krav och behov som vi utgår från.
Baserat på dessa kan vi sedan nyt~a
den teknik som behövs.

För att uppnå en samlad totaleffekt
skall vi sträva efter lösningar som
är en kombination av teknisk effek-
tivisering, effektiv styrning, förbät-
trade förutsättningar för männi-
skans motivation, arbetsglädje och
utvecklingsmöjligheter.

Många kompetenser såsom verk-
samhetsmänniskor och olika spe-
cialister måste samverka i ett ut-
vecklingsarbete. Vi skulle kunna se
detta så här:

• Vad är det för uppgifter som skall
genomföras i verksamheten (måI),
om vilka data och funktioner be-
hövs?

• Hur skall vi lösa uppgifterna?
Skall vi automatisera allt eller de-
lar? Vilken teknik skall brukas?

• Vem, viken kompetens och vilka
befattningar behövs?

• Var skall personal och uppgifter
finnas? Vilken formell organisation
skall finnas, vilka ansvar ges och
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Att underlåta någon del i denna
helhet ger konsekvenser.

Detta är vad vi kallar för helhets-
syn. Det handlar inte bara om syste-
mutveckling, utan om administra-
tiv utveckling. Alla delar måste
samverka.

Strukturering av
Informationssystem

Vi skall sträva efter att bygga våra
informationssystem både stabila
och dynamiska. Hur uppnår vi
detta?

Första steget är att göra en väl ge-
nomtänkt avgränsning av verksam-
heten så att vi kan styra den på ett
entydigt sätt. Gör vi inte detta får vi
en okontrollerad och svår situation
som förvärras av de informations-
system som byggs in.

Notera att här handlar det inte om
ADB-system utan istället om hur
den "nya verksamheten" skall se
ut. Ett ledord att sträva efter är
autonomitet, dvs logiskt oberoen-
de delar som hänger samman på ett
kontrollbart sätt. Här krävs AU-
planering.

Vi skall sträva efter att strukturera
våra system så här:

Datahållande och logistikbasera-
de delar

• Den stabila delen bestående av
begrepp och definitioner av data i
verksamheten är fundamentet. Här
skall vi ta fram en datamodell som
speglar vilka behov som finns och
med vilken kvalitet som denna data
måste ha.

• De basfunktioner som hanterar
data, dvs den logistik (funktioner)
som fastställs måste integreras med
da tamodellen.
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Utsökningarochsammanställning-
ar av information skall svara mot
flexibilitet och föränderlighet. Det-
ta bör helst avskiljas från ovanståen-
de och dessutom konstrueras med
teknik som ger möjlighet till än-
dringar.

• De datahållande och logistikba-
serade delarna kan mycket väl an-
vända sigav traditionell teknik, typ
"gamla COBOL" -språket.Här är vi
vana vid att arbeta på traditionellt
sätt.

• Jnformationshanterande och in-
formationsproducerande delar
lämpar sig mycket väl för fjärde ge-
nerationens tekniker, persondato-
rer etc. Här kan vi tala om IC-verk-
tyg som helst bör styras av verk-
samhetspersonal. Endast vid komp-
licerade dialoger behövs specialist-
konstruktion.

Genom att göra så uppnår vi föl-
jande:

• Om vi kan formalisera data och
logistik entydigt kan vi minska
kunskapsglappet mellan verksam-
heten och specialisten. Vi kan ock-
så automatisera de datahållande
delarna. Det är här som tekniker
och koncept typ lE (Information
Engineering), CASE (Computer
Aided Software Engineering)
främst hör hemma.

• Specialistkompetens typ pro-
grammerare får en klart underord-
nad roll och kan istället utvecklas
till "!nforma tionsingenjörer".

• JC/rC-verktyg som är tänkta att
nyttjas får en klart större genom-
slagskraft. Detta kräver dock att
verksamheten får kunskap om och
tillgång till den data som finns.

• Större möjligheter att svara upp
mot verksamhetens behov.
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Den stora "resurspuckeln" är kon-
struktionsfasen och här ingår oftast
mycket manuellt arbete. Karaktären av datorstöd

för AUIADB-verksamheten

• Minskad förvaltning och en mer
flexibel miljö.

• Klart ökad produktivitet i AU-
processen i både tid och kostnad.

Arbetssätt Idag

idag förekommer diverse ansatser
som ofta bygger på en arbetsrnodelI
och verktyg enligt följande:

Signifikant för dagens arbetssätt är:

- Hantverk
- Tradition och konservatism
- Teknikfixering
- Glapp i kunskapsöverföring

Produktion av dokumentation
som sedan är passiv

- "Kaos" vid införande och använ
dare som är "tagna på sängen".

AU/ADB-verksamheten saknar
väsentliga informationssystem (da-
torstöd). Ordspråket" skomakarens
barn går i de sämsta skorna" ger
full rättvisa av hur det ser ut. Vi
befinner oss på pionjärstadiet.

Genom att datorisera AUI ADB-
verksamheten kan vi bättre utnytt-
ja våra resurser och använda dem
på rätt ställe. Vi skall prioritera
"konstruktion av verksamheten"
före konstruktion av ADB-systemet.
Stora delar av ADB-systemet kan vi
generera istället.

Modellerna konvergerar
ochåteranvänder data

Studerar vi de mest förekommande
s k "nya" modellerna som finns på
marknaden märks en klar tendens
till att de börjar likna varandra.
Skillnaderna ligger i att man tar
större eller mindre hänsyn till hel-
heten (dvs AU-synen) och om man
har byggt in projekt- och kvalitets-
styrning etc.

Signifikant är att de flesta bygger
på avgränsning, funktions- och da-
tamodellering. Dessutom vill man
nyttja det som skapats i ett tidigare
steg till ett senare, dvs bygga upp
metodkedjor.

Återanvändningsprincipen gör att
det är möjligt att datorisera större
delar av AUI ADB-processen. Det
krävs dock en klar eftertanke, före,
om vad man önskar lagra och åter-
använda eftersom varje lagring krä-
ver förvaltning.

Vi skall bygga på vår stabila grund
av funktioner och data. Vi skall
bygga på återanvändning och me-
todkedjor. Det finns en mängd da-
torstöd som fyller sin funktion inom
AU IADB-verksamheten.

Signifikant är att hela portföljen av
datorstöd strävar efter att succes-
sivt beskriva lösningen i detalj för
att möjliggöra en automatisering
av de tekniska delarna. Beskriv-
ningarna lagras i en eller flera sam-
mankopplade register som ofta
kallas för Data Dictionary, Dataka-
taloger eller Encyklopedier.

De delar av register som beskriver
den tekniska delen bör i görligaste
mån vara omöjlig att förändra utan
att först gå via delen som beskriver
verksamheten. - Först då vi får en
aktiv, tvingande och integrerad
miljö av register som stöder tradi-
tionell systemutveckling, IC-verk-
samhet och verksamhetsbeskriv-
ning kan vi uppnå stora effekter.

Notera att det inte finns endast ett
register som täcker allt utan flera i
en bestämd arkitektur. Att endast
tro på ett regis ter för oss tillbaka 15
år då det s k "MIS" -konceptet här-
skade. Dessutom måste vi ha kopp-
lingar till våra" gamla system" vil-
ka kräver sina datakataloger 'och
överföringssätt.
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Effekter pli förvaltning av
Informationssystern

Många problem inom förvaltning
kan direkt härledas till en dåligt
strukturerad lösning samt en bri-
stande dokumentation. Problemet
är dock inte att det saknas doku-
mentation utan att den inte hänger
samman på ett bra sätt eller att den
har för dålig aktualitet. Vi kan note-
ra följande:

- Ett utvecklingsprojekt kan, pga
sitt omfång och komplexitet tving-
as till tidspress vilket gör att doku-
mentationen blir lidande. Speciellt
är detta märkbart just innan instal-
lation av systemet.

- I utvecklingsarbetet har vi inte
kalkylerat dokumentationsarbe-
tet. Beställaren av ett system är
ibland ovillig att betala för något
som han inte direkt kan få nytta av.

-De som u tvecklar saknar ett direkt
incitament för attdoku men tera.
Det finns ingen anledning för dem
eftersom det inte för projektet fram-
åt.

- De som skall förvalta kommer in
för sent och kan inte påverka lös-
ningen eller den dokumentation
som finns. De ställs ofta inför ett
fullbordat faktum.

- Akuta problem tvingar fram än-
dringar som genomförs utan doku-
mentation. Det finns inte tid att
dokumentera när det "brinner un-
der fotsulorna" men ambitionen
finns att göra det när allt har lug-
nat ned sig. Det lugnar aldrig ned
sig.

- Förvaltningsarbete upplevs trå-
kigt och föga karriärsbefrämjande.
De flesta strävar istället mot u t -
vecklingsarbete. Detta innebär en
hög omsättning av personal v i l -
ket gör att kunskapen om systemet
försvinner.

Här ger ett datoriserat arbetssätt en
klareffektivisering både inom verk-

SISU Inlorma 8815



· Framgångsfaktorer - ..

samheten och inom ADB-verksam-
heten.

Målet inför framtiden skall vara
att:

- Ska pa system frå n dokumentation och
bygg på klara metodkedjor som å'r akti-
va och tvingande istiillet för som idag:

- Skapa dokumentation från systemet.

En ny kompetens behövs,
ett nytt skrå är på väg

Att ta till sig ett avancerat datorstöd
inom AU/ADB utan att först til-
lämpa och förstå arbetsrnodeller,
modellering etc, kommer att sluta
med haveri. Det finns många exem-
pel på misslyckanden. Sluta med
tilltro kring en produkt om det inte
finns en mognad för den. Mognad
kräver resurser.

Ett huvudproblem som vi har är
bristen på kunniga personer inom
analys och modellering (funktions-
och datamodellering). Vi söker här
generalister som både är analytiskt,
pedagogiskt och tekniskt kunniga.
Det kanske är så att våra karriärvä-
gar idag (chef eller specialist) häm-
mar denna utveckling?

De datorstöd som finns, och kom-
mer att finnas under en femårspe-
riod, kommer att kräva expertkun-
skap som är både analytiskt och
tekniskt betingad. Vi kan här tala
om "informationsingenjörer".

Det är tveksamt att i nuläget kraft-
igt decentralisera informationsing-
enjörerna. Vi behöver erfarenhet,
kunskap och en kritisk massa för att
lyckas. En av de avgörande fakto-
rerna för att lyckas är spridning och
intim koppling mellan metodut-
vecklare och pågående projekt.
Endast då man provar verktygen i
praktiken kan vi uppnå resultat.
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är fel. Verksamhetspersonal kom-
mer istället in i styr- och arbets-
grupper och förmedlar sin kompe-
tens på ett aktivt sätt. Först vidnä-
sta "våg" kan det kanske vara möj-
ligt med en direkt integration iverk-
samheten.

Den AU / ADB-verksamhet som vill
hålla sig fast vid den gamla "CO-
BOL-lästen" kommer att få svårt att
hävda sig. Det som beskrivs händer
inte under en natt, men räkna med
språngvisa effekter.

Det kommer säkert att finnas ut-
rymme för COBOL-programmera-
re under en period på fem till 1O år.
Dock kommer intresset och insat-
serna att minska allt i den takt som
gamla system ersätts.

Datorisering ay AUI
ADB är nästa nYlig"

Dagens arbetssätt, modeller, meto-
der har funnits länge. Dessa brukas
mer eller mindre, helt beroende på
styrning, tycke och smak.

Att vidareutveckla området ger en
liten effekt. Effekten ligger istället i
att sprida ett enhetligt sätt att arbe-
ta inom AU / ADB. Här handlar det
om användning och en överens-
kommen referensram för de perso-
ner som ingår i utvecklingsarbetet.
Sluta att utveckla, anpassa, pake-
tera. - Inför istället på ett målmed-
vetet sått. Det stora "lyftet" blir
datorisering av det som redan görs
manuellt. Manuellt arbete kan då
reduceras och göras mer stringent.
Vi vill dock kraftigt varna för tron
att ett datorstöd utesluter använd-
ning aven arhetsmodell.

Att bli förälskad är lätt, speciellt i
sofistikerade och "glättiga" dator-
stödsprodukter. Ingen kan köpa sig
fri genom en produkt och tro att ef-
fekterna uppkommer utan en mas-
siv och planerad insats för införan-
de. Tänk istället att "allt mellan
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ögonblicken av inspiration är hårt
arbete" .

Vågen efter datoriseringen
är troligen ett helt nytt ar-
betssätt med helt ny meto-
dik. Det brokar dock dröj a
10 till 20år innan en ny våg
slår igenom.



Programator profilerar

P ogramator profilerar
per Reflex

~rogramators kontaktpersoner till SISU är Per Tiden och Håkan Frlberg. Inom moderbolaget
finns stockholmsverksamheten med bl a metod och utbildning, som Per Tiden ansvarar för.
Håkan Friberg ansvarar för utbildningsverksamheten Inom Programatorkoncernen.

ProgramatorprofIlen
växer fram tydligare
Vi har nog varit mest kända för att
vara duktiga på att boIagisera da-
taavdelningar och sätta sprätt på
dem.
Under senare år har vi mer och mer
som framgår av vår intemutbild-
n ing betona t affärsperspekti vet och
nu sammanfattar vi vår affårside:
"För kunden lönsam informations-
behandling".

av Lars Bergman, SISU

Informationsstrategi är ett område,
där vi har en väldigt stark position.
Där är vi marknadsledande. Det är
fler och fler verkställande direktö-
rer som vill ha en bättre styrning av
sin informationsbehandling. Vi har
utvecklat ett genomarbetat arbets-
sätt för sådana uppdrag, som na-
turligtvis ändå måste genomföras
situationsanpassat och "indivi-
duellt". Uppdrag inom strategiom-
rådet är väsentligt för oss också på
det sättet att de ger oss en god
plattform för att infria vårt mark-
nadslöfte i affärsiden och ofta ge-
nererar följdjobb.

Ett annat område som vuxit fram är
"metodu pphandlingar", där vi vill
sälja oss som samarbetspartner
inom metodområdet. Där gör Re-
flex oss mycket starkare i konkur-
rensen.

Närdet gäller metod- och verktygs-
sidan hade vi ju DASAK som lades
ner för ca 3 år sedan. Det blev helt

enkelt för dyrt att utveckla i paritet
med marknadsutbudet t ex när det
gällde användargränssnittet.

Nu har vi i stället flera samarbeten
med leverantörer av CASE-verk-
tyg. Vi har följt utveclingen på da-
torstödsmarknaden för att kunna
ge rekommendationer till kunder
men också för att åstadkomma
anpassningar till våra metoder. Det
är t ex fallet med vårt samarbete
kring Excelerator och Deft. Vi ser
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det som intressantkomplement till
våra metoder. Vi går och väntar på
ett genombrott på datorstödssidan
för det kommer att ge draghjälp åt
våra metoder.

REFLEX-samlingoch
profilering
Bakgrunden till att vi satsade på
Reflex, var att vi i metod portföljen
hade ett antal metoder som utveck-
lades med en succession av "featu-
res" och det blev svårare och svåra-
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re att hålla överblick och hålla ihop.

Ett viktigt syfte var därför att göra
det hela (metodportföljen) begrip-
ligt för våra egna konsulter och för
våra kunder. Målet var att paketera
för att få metodportföljen begriplig
och intressant, på ett smakfullt sätt.

Arbetet startade för ungefär 1 år
sedan. Där har vi dels arbetat för att
göra portföljen till en helhet. Det
har också inneburit att vi arbetat
med att täcka en del luckor framfö-
rallt i gränssnitten mellan metoder.

Ett viktigt led I vår
Interna utveckling
Under några år har vi i internut-
bildningen, med LOT5-konceptet,
satsat hårt på attaffårsorientera våra
konsulter. Detta har siktat på att ge
dem ett synsätt som skall fungera
både för deras egen del som an-
ställd inom företaget men också på
att ge dem ett affärs perspektiv i
kontakten och arbetet med och
hos kunden. Det affärsmässiga
perspektivet är viktigt för oss i vårt
säljarbete. Vi säljer till företagsled-
ningar och linjechefer mer än vi säl-
jer till datachefer. Jag vill påstå att
~!har en mycket god förankring i
foretagsledningar i stora företag och
myndigheter. Det är därför viktigt
att vi kan tala med dem om vår
kompetens utifrån deras perspek-
tiv och inte kommer med ett data-
behandlarperspektiv till dem.

När vi arbetat fram Reflex har vi
sett det som ett stort vidareutbild-
nings- och utvecklingsprojekt. Vi
har ta1?~t.fram en produkt som ger
oss mOJlighet att visa en enhetlig
och begriplig profil för Program a-
tors konsultverksamhet. Det gällde
då att också få den inarbetad inom
Programator. Därför har vi satsat
stenhårt på att ge Reflex en bra pa-
ketering och få den spridd inom
Programator.

Vi har tagit fram ett presentations-
material för användning av konsul-
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tema ute i deras verksamhet. Vi har
kört Reflex-utbildning för alla (100)
chefer inför årets "kick-oHI/-resor.
Cheferna har fått en 40 timmar
utbildning för att i sin tur kunna
genomföra en 20-timmars utbild-
ning för sin egen personal. I paketet
ingår också material för en 2-tim-
mars presentation av Reflex för
systemutveckling "från ax till lim-
pa".

Utbildning
Håkan Friberg ansvarar för utbild-
ningsverksamheten inom Progra-
matorkoncernen som omsätter 75
MSEK. I den verksamhetsdelen
ingår Lärdata och CBI som tillsam-
mans omsätter 20 MSEK. Dessu-
tom ansvarar Håkan för ledarför-
sörjning inom Programator. ABPro-
gramator som i sig är ett rörelsedri-
vande konsultföretag, har 350 an-
ställda men fungerar samtidigt som
moderbolag för ett 50-tal bolag. VD
är Anders Skarin. Organisationen
av dotterbolagen är divisionalise-
rad.

Inom moderbolaget finns stock-
holmsverksamheten med bl a me-
tod och utbildning, som Per Tiden
ansvarar för.

FoU-verksamheten styrs av ett FoU-
råd, vars inriktning är att prioritera
för koncernen gemensamt intres-
santa satsningar. Den arbetar med
en budget på f n 8 MSEK varav
ungefar tre fjärdedelar på metoder.
FoU-arbetet byggs på en grov plan
som upprättas årligen. Den utarbe-
tas i förslags form av Per och beslut
tas i FoU-rådet. Arbetet bedrivs
sedan i projektform med beman-
ning från konsuItsidan. FaU-folket
sitter alltså inte i stab. Normalt
bedrivs dessutom arbetet så att det
går att förena med kunduppdrag.
Vi driver sällan renodlade inter-
nprojekt för metodutveckling.

SISU
En grundinställning vi har är att vi
vill ha högsta möjliga utväxling på
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våra FoU-pengar. Därför är det
självklart intressant om vi kan hitta
partners för att snabbare komma
fram inom intressanta områden,
men vi måste också se till att arbeta
med en praktisk och resultatorien-
terad syn. För att samarbetet med
SISU skall bli verkligt intressant
måste utvecklingen inom SISU-
ramen ligga inom för oss priorite-
rade områden. Vi ser positivt till
att vi gemensamt skall söka projekt
som ligger rätt i vår prioritering
och där vi kan engagera oss i insat-
ser som då är klart resultatinrikta-
de.

Metodutveckling
Hela Programatormedverkar ime-
todutvecklingen. Vi arbetar i pro-
jektform med lämpliga personer
och blandar teoretiker och prakti-
ker. På så vis åstadkoms en natur-
lig förankring, vilken är mycket
viktig för oss.

Vi arbetar från en prioritering utav
vad som "bör åtgärdas under året"
med projektledare antingen från
konsultsidan eller metodsidan.
Projektledaren utarbetar en projekt-
beskrivning. Vi från metodsidan är
med i referens- eller arbetsgrupp.
Hela Reflex-paketeringen är ett
exempel på det arbetssä Het. Vi för-
söker dessutom alltid att utveckla
tillsammans med kunder. Exempel
på det är tex utvecklingen av mo-
dellen för verksamhetsutveckling,
en parallell till systemutveckling.
Där arbetade vi tillsammans med
EDS, (Ericssson Data Services) och
SINOV A ett managementkonsult-
företag. Mats Lejdeby hos oss var
projektledare. Modellen ingår nu
som en del i Reflex-paketet.

En annan typ av utvecklingsinsat-
ser i samverkan bedriver vi med
verktygsleverantörer. Just nu har
vi genomfört eller är på gång med
anpassningar till Reflex med MI-
MER, DEFT-Ingres, Orade, IDEAL
och Excelerator. Vi bygger samti-
digt upp egen verktygskompetens



Kalle Wigander

även t ex för IEF och IEW. Vår mål-
sättning är att vi skall kunna kon-
sulta inom alla de här områdena.

Där började jag som programme-
rare och har nu varit i brancschen i
28 år,och fascinerades av yrket och
låste därför, parallellt med arbetet

• in en fil kand med ADB som grund
på 6O-talet. Sedan fortsatte jag att
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Jag tror att vi kraftigt kommer att influeras av amerikanskt systemtänkande. Där ligger de
kanske 5-1 Oår före oss anser jag. Det systemsynsätt som presenteras där tycker jag man kan
ana hos en del företagsledningar ute I Sverige.

Kalle Wigander,
Programator:

~
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arbeta och läsa på 7D-talet och tog
en tekn lic på KTH.

Samtidigt tog sjömansblodet ut sin
rätt och jag byggde en åtta meter
lång motorbåt med vars hjälp stör-
re delen av vår skärgård kunde
beses och vännerna besökas i 35
knops fart, fastän det oftast gick
långsammare. Jag tycker om meka-
nik och pular följaktligen ofta med
mina bilar, snickrar och bygger en
hel del hemma och byggde bl a om
huset nyligen.

av Lars Bergman, SISU

Såhär beskriver Kalle Wigander sig
själv och sin bakgrund. - Från bör-
jan var jag sjöbefål, men efter diver-
se seglatser världen runt korn jag
aven slump in i ADB-branschen.

Reflex och JE (Information Engi-
neering) har mycket gemensamt. vi
har jobbat med kopplingarna mel-
lan MBl och SAK, så att de hand-
böcker vi nu har verkligen hänger
ihop. I stort kan man säga att MBl
nu utgör stommen i Reflex - Analys
och SAK i Reflex Systemutveckling.

Vi satsar väldigt mycket på hurman
skall använda metoden med CA SE
och med 4GV. J "Reflex med moder-
na verktyg" har vi byggt in
PR04GV. Det är framförallt Håkan
Fägersten som varit aktiv i Riksda-
taförbundets MOSE-projekt och
Christina Lagerkvist, som ansva-
rat för den delen.

Idag inser de flesta att
metoder måste man satsa
på. - Men vilken skall man
satsa på? - Det finns meto-
dutvärderingsgrupper ute
i de flesta företag idag. In-
tresset äralltså stort och
tillflödet av nya verktyg
förstärkerdetintresset.- Vi
räknar med att det kommer
en boom inom metodområ-
det inom något eller några
år b1.a. tack vare den flora
av verktyg som växer fram.
Verktygen i sig förutsätter
ju ett metodiskt arbetssätt
och som alltid gäller: "först
metoden -sedan verktyget".

Vi har inte tidigare profilerat verk-
samhetsutveckling som del i kom-
petensportföljen men det kommer
vi att göra nu. Vi kommer överhu-
vudtaget att vara vassare inom
metod- och verktygskompetens och
därmed i konkurrensen på det
området.



\ - -Kalle Wigander .

Dags att förnya
systemtänkandet

Därmed inte sagt att vi inte kan bli
- Postgirot, vår största penninghan- ännu bättre och det är nu SISU
terare, som omsätter 5.000 miljar- kommer in i bilden för min del.
der per år.

Kalle har arbetat på Programator i
20år och dåundrar man kanske hur
man kan vara på ett och samma
ställe så länge. Det går ypperligt,
utbrister Kalle, eftersom arbetet
som konsult är så omväxlande och
ger utrymme för de mest olika ar-
betsinsatser .Just nu arbetar jag som
projektledare i PI=90 på Postgirot,
ett projekt som har som slutmål att
" ... bidra till
- Ny registerstruktur med renodlat
innehåll
- förändrad systemanvändning
- Okad säkerhet och kvalitet
För att få till stånd ett fortsatt affärs-
mässigt, lönsamt och effektiv arbe-
te inom GK på 9D-talet.". D v s ett
stort projekt av central betydelse
för uppdragsgivaren, vilket i sig
också kan ses som en utmaning både
arbets- och kunskapsmässigt. Jag
arbetar också åt Pripps där jag hjäl-
per till med att bygga upp och hålla
vid liv ADB-avdelningens hand-
böcker.

Lite skämtsamt brukar jag säga att
jag arbetar åt fyra av Sveriges stör-
sta:
- Pripps, vårt största bryggeri och
för övrigt ett av våra största åkerier,
för den som inte känner till det.

- Programator som de flesta i bran-
chen känner som ett ledande kon-
sultföretag.

- Stockholms Universitet och KTH
som är vår största utbildare i"Data
och systernvetenskap" , där jag har
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ett halvt lektorat och där jag hoppas
att snart få min doktorsavhandling
klar.

Att arbeta inom ett d ynamiskt före-
tag som harresurser och ställer dem
till förfogande är den andra sidan
av att arbeta inom Progra ma tor, som
i kombination med att lära och ut-
veckla sig själv gör det möjligt att
nå den vinstgivande kombinatio-
nen" Vetenskap och beprövad er-
farenhet" .

Jag hör definitivt inte till den grupp
som brukar kallas "branschens be-
lackare" och som för fram sina
synsätt genom att påpeka hur dåli-
ga vi är när det gäller att utveckla
system.

Vi arbetar helt enkelt olika med olika
typer av system, som kräver olika
ansatser och inte minst kommer vi
i kontakt med olika personer som
var och har sin erfarenhet och kun-
skap som bas för arbetet.

Med andra ord hör jag till dem som
tycker att det allra mesta vi gör görs
bra och helt klart bidrar till allas
vårt väl och ve.

För mig som läser en hel del och
dessutom har förmånen att arbeta
åt trevliga klienter med bra upp-
drag ärSISU en naturlig mötesplats
där vetenskapen och den bepröva-
de erfarenheten kan mötas.

SISU blir på så sätt ett forum som
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skapar synergieffekt, dvs bidrar till
att 1+1 blir mer än 2, vilket i sin tur
leder till att vi alla blir ännu bättre
antingen vi står på forskningssidan
eller på den praktiska sidan eller
står med en fot i vardera lägret och
ibland känner oss lätt splittrade.

Ge exempel på några intressanta
företeelser som ärpå väg upp över
horisonten. - Kan du med din ra-
dar se dem nu?

Distribuerade databaser
Jag tror att vi är i början aven fun-
damental förändring när det gäller
informationsanvändningen. Den
har påbörjats i och med att man nu
kopplar upp PC mot centrala data-
baser eller oftare tar kopior alt ex-
trakt av dessa. - Förut har man som
beslutsfattare eller användare kört
sina statistikuttag i batch. Man har
haft dålig kontroll över underla-
gets kvalitet och struktur. Nu kan
man sitta och bearbeta materialet
på olika ledder, ställa sig frågor,
ställa nya frågor mot ma terialet och
få snabba SV?r.Det tror jag ären ut-
veckling som nu bara befinner sig i
ett begynnelseskede. Vi kommer
att få se en stor ökning av "lokalt
processande" och därmed en helt
annan nivå på informationsan-
vändning för beslu tssitua tioner och
analyser.

En annan företeelse som Kalle no-
terar är användningen av skisse-
ringshjälpmedeI. Här finns det nu
stora risker för en "back-Iash"
genom felslagna förhoppningar hos
användare och fack. Jag tror att det



är mycket väsentligt att ha ett bak-
omliggande fundament av utveck-
lingskunnande när man går in i
systemskissering. Man skall ha en
bra grund iväldefinieradeavgräns-
ningar och veta vilka rutiner man
arbetar med och hur de knyter an
till omgivningen. Annars är risken
stor att man får lösryckta lösningar
som på sikt skapar svåra problem
såväl för användarsidan som för
ADB-sidan. Man måste vara klar
över var i utvecklingskedjan man
skall använda skissering. Hur man
skall göra det och när man skall
göra det samt VAD det är som skall
resultera. Vi har i vårt Reflex-kon-
cept bl a satsat på att bygga in skis-
seringen som en del i en helhet, som
gör att skisseringen hamnar på rätt
plats. Metodiken som sådan pre-
senteras i PR04GV och kallas "ut-
veckling med moderna verktyg" där
Reflex ger ramar och sammanhang.

Du har arbetat länge och mycket
med metodfrågor och represente-
rat "programatormetodiken". Vad
är det egentligen som hänt under
åren?

1974
"Gula faran" (Systematiserad sy-
stemering) jobbade Lars Irstad och
jag fram som ett sätt att angripa hur
man skulle arbeta enligt SIS RAS,
som kom ut något år innan.

1979
SAK-boken. Den hade sin grund i
uppdrag åt Länsförsäkringsbolagen
men konkretiserades, utvecklades
och prövades samt reviderades i
anslutning till detta i ett projekt vid
Televerket. Lennart Schoug hos oss
och Christer Dahlgren, som då var
metodchef på Televerket, var akti-
va författare tillsammans med mig.
Man skulle kunna säga att vi strä-
vadeatt beskriva systernu tveckling-
en som en procedur.

Kalle Wigander

1985
ROS-konceptet publicerades men
började föras ut på allvar under
1986. Under början av 80-talet bör-
jade intresset för modellering växa
fram. Tidigare hade ett processin-
riktat beskrivningssätt dominerat
systemutveckling. ROS är ett kon-
cept som kopplar ihop objekt- och
funktionsrnodeller i utvecklingske-
djan. Dessutom kan man säga att vi
i konceptet ville lyfta fram resultat,
milstolpar, i utvecklingsprocessen-
för att göra den mera styrbar.

1987
PR04GV-konceptet släpptes ut.
Det var framförallt Christina La-
gerkvist hos oss som drog det job-
bet. Där ges en metodik för syste-
mutveckling i vilken man utnyttjar
möjligheterna hos moderna hjälp-
medel.

1988
REFLEX lanseras. Det represente-
rar egentligen en integration av våra
olika tidigare synsätt och metoder.
Det ger dels en helhetssyn som är
knuten till verksamheten och som
placerar in ett strategiskt tänkande,
men dels också placerar in SAK,
ROS, MBl och PR04GV samt för-
valtning ien helhet. Där har vi också
siktat till att skapa fungerande
kopplingar mellan delarna. Vi vill i
detta bädda för inte bara produkti-
vitetsförbättringaru tan kanske mer
för effektivitet som att skapa rätt
system och acceptans för systemen.
Mönstret i ROS kommer att stå
stabilt men poängteringen kommer
att förändras, t ex kommer da tabas-
skapande och programskapandeatt
finnas men inte synas på samma
sätt i systemutveckling framöver
som idag. Verktyg kommer att bli
mer integrerade i modell och me-
tod framöver. Vi har t ex nu i sam-
arbete fått fram en version av Exce-
leratorsomäranpassad tillREFLEX.
Det mönstret tror jag kommer att
bli vanligare framöver.

18

Vilka Ideer eller
synsätt ser du underuppsegling
Tror du CASE-verktygen kommer
att leda till att vi får en ins trömning
av "amerikanska metoder". - Nej
jag tror att vi nu harsåstort metod-
kunnande och metodintresse att
vi väljer metoder utifrån en bättre
och oftare djupar e kunskap än
man gör i ADB-branschen gene-
rellt i USA. Vi kommer nog att låta
metoderna styra verktygen snarare
än tvärtom och se till att verktyg
och metoder hamnar rätt i en hel-
hetssyn. Däremot kommer säkert
användningen och utvecklingen
inom CASE-verktyg att bli starkt
ökande.

Däremot tror jag att vi kraftigt
kommer att influeras av ameri-
kanskt systemtänkande. Där lig-
ger de kanske 5-10 år före oss anser
jag. I en av de kurser jag håller på
universitetet "Informatik med ge-
nerella systern och cybernetik" har
vi med några mycket intressanta
författare, Schoderbek och Miller.
"Living Systems" heter den sena-
res bok. Det systemsynsätt som
presenteras därtyckerjag man kan
ana hos en del företagsledningar
ute i Sverige. Oftast med annan
bakgrund än ADB t ex civilekono-
mer och civilingenjörer. Miller har
en modell med systern i 7-nivåer
och där han visar på en generalitet
iatt varje systemnivå innefattar och
behöver 19 kritiska funktioner för
sin existens. Jag tror att det här
synsättet kommer att påverka oss
och få stark spridning redan inom
en femårsperiod och då inte främst
på ADB-sidan utan ute iövriga delar
av organisationen och i dess led-
ning. Detta generella och funktio-
nella systemtänkande kommer na-
turligtvis att påverka synen på
ADB-systetp och deras plats i verk-
samheten. Okade krav kommer att
ställas men också från en mer in-
siktsfull kravställare. - Man kan
notera redan idag att ordet system har
slutat att betyda ADB-system i all-
miint språkbruk. Det å'r idag använt
inom många olika områden som har
föga med ADB att göra..
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Mats-Åke Hugoson

"Del tar lika lång tid att ändra
infosystem som att utkämpa andra
världskriget"

Mats-Ake Hugoson,
Programator

Mals-Åke Hugoson pläderar för ell slruklureringslänkande som bygger på autonoma
verksamhets baserade informationssystem. Där fokuseras sambandslnformallonen mellan
verksamheter.

Mats-Åke Hugoson, Pro-
gramator, är känd för
många av oss som upphovs-
man till MBl-metoden.

av Lars Bergman, SISU

MBl kan karaktäriseras som ett
funktions/ processorienteratsätt att
analysera en verksamhet. Den in-
nehåller styrsystemtänkande och
överhuvudtaget en betoning på sy-
stemtänkande. De önskade effek-
terna i verksamheten är utgångs-
punkter vid specifikation av infor-
mationssystem. Mycket förenklat
ser metoden ut som följer:

Skede 1 innebär en nedbrytning
top-down, med ett ledningspers-
pektiv och med syfte att få fram en
struktur med definierade uppgifter
och ansvarsgränser.

Skede 2 behandlar de prioriterade
delarna av verksamheten med sna-
rast bottom-up angreppssätt. Bl a
skall infångning av kopplingar mot
ledningsmål göras. Viktigt är att
det gäller att skapa en motivation-
sorienterad målsyn. Synsättet inne-
bär att man i detta skede skall ut-
forma lösningar för verksamhets-
uppgifterna och därifrån härleda
informa tionsbehoven.

Skede 3 innebär att man utformar
verksamhetsstöct i form av ett antal
informa tionssystem som samverkar
med varandra. Teknologin är se-
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kundär. Sambandsstrukturen är en
spegling av styrstrukturen. Ansat-
sen medger en successiv systemut-
veckling med hög grad av flexibili-
tet.

Chalmers

På Chalmers har Mats-Åke varit
universitetslektor från 69/70 till
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ungefär 1985. Nu har han en per-
sonlig tjänst som göromåIsprofes-
sar på deltid. Den innebär att Mats-
Åke skall få lov att forska kring
saker som intresserar honom med
inriktning på verksamhetsoriente-
rade administrativa system. Des-
sutom handleda de doktorander
som är intresserade av det områ-
det. Och slippa administration.



Strategiuppdrag

l sin konsultverksamhet arbetar
Mats-Åke huvudsakligen och
mycket med strategiuppdrag. Det
är utifrån det perspektivet vi skall
se de syn punkter Ma ts-Åke presen-
terar när det gäller syn på strategi
och systemutv.eckling i de följande
avsnitten och MatS-Åkes engage-
mang i SlSU:s AU90-projekt. SAS,
lCA, Billerud och landsting är upp-
dragsområden som han varit inne
på nyligen. Sjukvårdsområdet är
mycket hett för närvarande.

Strukturfrågorna börjar nu ses som
starkt strategiska och företagsled-
ningen ställer krav på systemlös-
ningar till datasidan, berättar Mats-
Åke. De stora systemen från 70-och
BO-talen skapar stora problem vid
verksamhetsförändringar. Företag-
sledningen diskuterar om strategi
för AU och styrning. Det är struk-
turfrågor, inte teknik eller enskilda
infosystem. Strukturfrågorna är
alltså ledningsfrågor och inte en-
bart tekniska sådana.

Man ser informationsorienterade
frågor men inte "informationstek-
nologi". Man är intresserad av re-
sursen information och verksam-
hetens utnyttjande av och försörj-
ning med information. Langefors
tes om att"alla strukturfrågormåste
ses uppifrån" håller bra även idag.

Struktur är ett mönster av kompo-
nenter och hur de skall samverka.
Man gör mycket tidiga bedöm-
ningarav vilka informationssystem
man vill ha, hur de skall samverka
och vilka krav som skall ställas
samt fördelning mellan ansvar /
beställarfunktion kontra utförande-
funktion. Det råder ju en allmän de-
centraliseringstrend i företagen,
som jag f ö anser hälsosam och
positiv. Man måste dock vara var-
ken för konsekvenser av sitt hand-
lande i fråga om organisation och
informationssystem. Decentralise-
rade informationssystem (liksom
decentralisering i företaget) kan
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leda till risk för anarki. - Kan man
inte klara samverkan så löper man
stor risk för stora problem i infor-
mationsbehandlingen.

"Det tar lika lång tid
att ändra Infosystem
som att utkämpa an-
dra världskriget".

Dataverksamheten är inget själv-
ändamål även om man fortfarande
ofta kan se att den uppfattningen i
praktiken styr ADB-sidans tänkan-
de. Dataverksamheten måsteinord-
nas i ett verksamhetsperspektiv. Vi
har inga infosystem - som existerar
självständigt i företaget utan vi har
behov av stöd ute på olika ställen
i verksamheten. De olika finorma-
tionsdelsystemen skall nära inte-
greras med verksamheten men de
måste också samverka sinsemellan.

Vi måste nå fram till att systemans-
var i meningen systemägande och-
förfogande är en realitet. Verksam-
hetsorientering är A och Oför data-
verksamheten. Kombinerar vi en
god systemstruktur med systemä-
gande och systemförfogande så
uppnår vi enkelhet och därmed
följande anpassbarhet och flexibili-
tet och snabbhet, när det gäller
ADB-systemen. Ta organisations-
ändringar som jämförelse. Där kan
man snabbt, kanske på ett kvartal
till ett halvår genomföra drastiska
förändringar även av stora organi-
sationer. Samma sak om man ser
produktionen i en verkstad. Där
ligger ADB-verksamheten med
dess nuvarande sätt att fungera,
långt i lä. - Att radikalt ändra i stora
centrala ADB-system kan ta 4-5 års
tid, d.v.s. lika lång tid som att ut-
kämpa andra världskriget.

ADB-folkets har några trossatser
inarbetade i sin livsåskådning In-
formation skall ha en enhetlig la-
gring med gemensam lagring av
gemensamma data och med ge-
mensam åtkomst. Detta skall åstad-
kommas via integration av register
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och med und vikande av all dubbel-
lagring. Låga driftskostnader skall
samverka med gemensam lagring.

Många på ADB-sidan klagar över
den stora underhållsbördan. Men
enligt Mats-Åke skördar man just
där frukterna av sina grundläg-

gande trossatser. Minskat under-
håll måste angripas från de tre
nivåer som underhållet kan kate-
goriseras i, nämligen: rättelser,
tekniskt underhåll p g a förändring-
ar i den tekniska miljön resp an-
passning till förändringar i den
stödda verksamheten. Lösningen
ligger säger Mats-Åke med emfas i
att man ändrar den grundläggande
strukturen i ADB-systemen genom
att anlägga ett annat strukturering-
stänkande som utgångspunkt för
att utveckla system. Detta andra
struktureringstänkande, autono-
ma verksamhets baserade informa-
tionssystem, som Mats-Åke pläde-
rat för under ett par år, poängterar
sammanknytning mellan en verk-
samhet och dess system och sam-
verkan mellan system via sam-
bandsinformation.

Att vi har den situation vi har idag
anser jag beror mycket på att sy-
stemdesigners har ett totalan-
greppssätt i stället för att försöka
strukturera, fortsätter Mats-Åke.
Han anser att datafolkets grund-
principer för lagring och sökning
måste ifrågasättas.

Den grundläggande princip eller
det synsätt som Mats-Åke för fram
fokuserar sambandsinformatio-
nen mellan verksamheter (och
system om dessa utvecklats enligt
hans princip), därför att den är:

• är enkel
• har låg volym
• har låga tidskrav (större än

tio sekunder)
• är stabila över tiden

Svårt men viktigt att hålla isär är
här begreppen och principerna:

SISU Inlorm. 8815
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USA och Canada

decentralisering contra distribu tion
samt verksamhetsfunktion i bety-
delsen "lokaltdelsystem" i motsats
till funktion som vertikal delning
aven verksamhet. Mats-Åke vill se
en verksamhetsdecentralisering
som åtföljs av ansvar och befogen-
heter för lokala delsystem. Samver-
kan mellan system sker där med
sambandsinformation i stället för
registersamverkan.

För att åstadkomma detta skisseras
följande arbetssyn:

Först gäller det att ordna upp struk-
turen. Sen kan man mycket väl jobba
med t ex objektorientering. Det
gäller att ha gjort klar ansvar för
information (meddelanden, tran-
saktioner). Det är meningslöst att
tala om termansvar i det samman-
hanget.

Begrepp står för term enligt vår
nuvarande terminologi. Vi arbetar
nu med GBK, gemensam begrepp-
skatalog som ett sätt att få god be-
skrivningsprecision. Alla medde-
landen skall byggas på GBK. På så
vis säkrar man sambandsinforma-
tionens meddelanden och transak-
tioner .

SISU Inlormo 88J5

Erik Knudsen är ansvarig for området KBS,
Kunskapsbaserade system inom SISU.

Under ett par hektiska
veckor i början på juni
besökte jag två universitet
samtettpar av IBM:s forsk-
ninglaboratorier utanför
New York för att avsluta
det hela med att delta i en
konferens i Edmonton,
Canada.

av Erik Knudsen,
SISU, KBS - Kunskaps-

baserade system

Huvudsyftet med resan var
att presentera forsknings-
rapport; "Expressing Unre-
stricted Grammars by Ex-
tended DCG"*, på sagda
konferens som hade blivit
accepterat som bidrag tidi-
gare under året. Då jag ändå
var "over there" var det
lämpligt att ta tillfället i akt
och besöka olika platser
som kunde vara av intresse
förden verksamhet som be-
drivs inom SISU och SYS·
LAB.

21

CSCSI-8a
Den fullständiga titeln på konfe-
rensen var "The 7th Biennal Confe-
renee of the Canadian Society for
Computational Studies of Intelli-
gence" och förkortas CSCSI. Kon-
ferensen är ett evenemang som går
av stapeln varannat år och äger
rum på olika platser i Canada vid
varje tillfälle och nu var det således
Edmonton som hade fått den äran.
Iår löpte konferensen parallellt med
två andra konferenser som behand-
lade bland annat vision interface
respektive graphics interface. An-
talet deltagare var ca 300 vilka
huvudsakligen var från Canada
även om de utlänningar som del-
tog var spridda från ett tämligen
stort antal länder. Enligt initierade
personer på plats har man strävat
efter att internationalisera konfe-
rensdeltagandet än mer utan att
lyckats alltför väl. De rent prakti-
ska arangemangen fungerade klan-
derfritt och helhetsintrycket var
gott. Rent innehållsmässigt kanske
konferensen var något ojämn va-
rierande från en del mycket bra
presentationer till inte fullt så ly-
sande dito. De olika ämnesområ-

*DCG = Definite Oause Gram-
mars.



den som förekom var indelade
följande grupper:

• Natural Languge
• Reasoning
• Knowledge representation
• Perception
• Knowledge Base Systems
• Applic.ations

Av dessa ämnesområden var rea-
soning representerat med flest an-
tal rapporter medan natural la.~g-
uage var minst. Sex inbjudna gast-
talare förekom. En mycket stor del
av de rapporter som presenterades
behandlade således reasoning (sv
resonemang) och då speciellt icke
monotont resonemang helt i enlig-
het med de strömningar som pågår
idag inom forskningsvärlden. Det
var därför i allra högsta grad en
munter upplevelse att få höra en
sådan auktoritet som Charles Mor-
gan mer eller mindre sabla ner de
forskare som ansågs sig syssla med
olika obskyra typer av logik i sam-
band med icke monotont resone-
mang. Framför allt sköt han i~ sig
på de som ansåg sig syssla med Icke
monton logik vilket ansågs vara nys
emedan denna typ av logik egentli-
gen inte var något utöver de "k~s-
siska logikerna". Hans huvudm-
vändning var således: "You can do
non monotonic reasoning but you
can not do non monotonic logic
beacuse there is no such thing as
non monotonic logi c'. Denna pre-
sentation var helt obetalbar och
något utöver det vanliga.

l samband med perception presen-
terades ett par rapporter som med
hjälp av neural netw?rks ~ng:ep
oUka problem inom tahgenkännmg
och bildanalys.

Under konferensen knöts en hel
del kontakter med olika universitet
och ett institut av SISU:s karaktär
även om storleken skiljer sig åt
avsevärt. Jag tänker då på Alberta
Research Council med säte i Alber-
ta som bedriver en omfattande verk-
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sam het inom olika områden inom
data och systemvetenskap. Ett be-
stående intryck från Canada är att
de verkar vara både lyhörda för och
uppmärksamma på ideer s?m
kommer från andra delar av varl-
den och det arbete som bedrivs där.

Besök
Washington
Vid George Mason Unive~.ity s~ax
utanför Washington besokte Jag
institutionen Information Systems
and Systems Engineering som leds
av Larry Kerschberg. Dessa sysslar
bland annat med kunskapsrepre-
sentation och expert system i kom-
bination med data baser. Ett förhål-
lande som torde vara känt i och
med institutionen var med om att
anordna konferensen om Expert
Data Bases som hölls under våren i
år.

IBM
Några mil norr om New York finns
ett par av IBM:s forskn~~gsc.entra. I
Yorktown Heights besokte jag den
grupp som arbetat med TQA som
är ett NLP (Natural Language Pro-
cessing) system. En använd~re kan
göra utsökningar ur en relat~onsda-
tabas i naturligt språk. Det finns ett
antal intressanta egenskaper hos
systemet bland annatparafras<:ring.
Internt är systemet baserat pa den
teori om transformationsgramma-
tikor som Chomsky utvecklade. I
Watson Research Center träffade
jag bland andra Michael Mc:Cord
som är en av de mer framstaende
inom området Machine Translation
(maskinell översättning). Vid detta
forskningslaboratorium pågår ett
mycket stort antal. olika. aktiviteter
vilket resulterade I ett gIvande och
stimulerande utbyte av ideer och
erfa renheter .

Toronto
På Department of Camputer S<:.ien-
ce vid University of Toronto traffa-
de jag John Mylopulous som leder
arbetet där. Tyvärr hade de flesta
av forskarna redan åkt till Edmon-
ton för att besöka CSCSI varför jag
just inte träffade mer än ett par
personer. Man bedriver forskni~g
inom en rad olika områden. Mitt
inytryck var dock att tonvikten lig-
ger på området konceptue~ mo-
dellering i olika former och ~k?m-
bination med kunskapstekmk.

•
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Objektorienterad systemutveckling - kompetensnät

VI vet att många av våra Intressenter antingen redan satsat eller står Ibegrepp att göra satsningar på objektorIenterade
ansatser. Om Du är en av de som skall arbeta med detta och eftersom detta ändå är något Du måste lära Dig - varför
inte göra det tillsammans?

SISU InbJuder till bildandet av KOS

Kompetensnät

Oblektorienterad
Systemutveckling

Bakgrund

Objektorienterade metoder, språk och verktyg har på
kort tid blivit mycket populära för att specificera,
konstruera och implementera informationssystem. Än
så länge är det dock betydligt fler som pratar om
objektorienterade ansatser än som vekligen använder
dem.

Sina största framgångar har de objektorienterade
ansatserna rönt inom programmeringsområdet. VI
behöver bara nämna programspråk såsom Simula,
Smalltalk, CH och Objective-C. Här har också det mesta
av begreppsapparaten utvecklats. Till programspråken
har också kopplats konstruktionsmetoder. Också inom
andra närliggande områden såsom databashantering
och konceptuell modellering (datamodellering) återfinns
många av dessa ideer .

Vi tror att det objektorienterade synsättet kan användas
genomgående från specifikation till Implementering av
Informationssystem. Frågor som Inställer sig är bl a: Hur
förhåller sig konceptuell modellering till objektorienterad
programmering och objektorienterade databaser? Kan
dagens specifikationstekniker direkt kopplas till
objektorienterade ansatser för konstruktion och
implementering? Krävs förändringar / anpassningar av
dessa? Bör I stället helt nya ansatser utvecklas?

SISU Inbjuder därför till bildandet av ett kompetensn~U I
form av ett samarbetsprojekt. Projektet kommer att
behandla en eller flera av dessa punkter:

1 - Tllläm pningar av det objekt orienterade synsättet
inom olika områden samtlikheter och skillnader
mellan dessa.

2 - Hur objektorienterade verktyg eller tekniker kan
fogas in I existerande metoder och miljöer.

3 - Skissera en sammanhangande metodkedja
byggd på det Objektorienterade
synsättet.

• 11.
Målet för projektet är att:

• Höja den allmänna kompetensnivån beträffande
objektorienterade ansatser hos projektdeltagarna.

• Utreda om, och I så fall hur, objektorienterade
verktyg kan integreras Inom ramen förexisterande
metoder / modeller för systemutveckling.

forts niista sida
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Objektorienterad systemutveckling - kompetensnät

Uppläggning
Projektet kommer att läggas upp I form av regelbundet
återkommande möten (1-2 per månad). Förslagsvis görs
de tre punkterna ovan till etapper I projektet. Deltagarna
kommer att ha stora möjligheter att själva påverka vad
som skall studeras inom ramen för projektet.

Etapp I

Under varje möte specialstuderas ett område.
Förslagsvis presenterar nägon eller några
projektdeltagare Inläst material vilket sedan diskuteras.
Samtliga projektdeltagare måste naturligtvis vara pålästa
för att detta skall fungera. Vidare kommer ett antal
praktikfall ("cases") att presenteras vilka skall lösas av
projektdeltagarna.

Exempel på områden att studera är objektorienterad
programmering (CH, Ada, CLU), objektorienterade
databashanteringssystem (GemStone, SIM, Postgress),
objekthanteringssystem (AVANCE, VBASE) samt olika
designmetoder och konceptuella modeller. Syftet är
dels att bygga upp en gemensam begreppsapparat dels
att visa på konkreta likheter och skillnader I synen på
objekt mellan olika ansatser. Praktikfallen är främst
tänkta att konkretisera och därigenom öka förståelsen
för det objektorienterade synsättet.

Resultatet av denna etapp ärfrämst en kompetenshöjning
hos deltagarna. Om intresse finnes kan även en kortare
dokumentation produceras innehållande bl a en översikt
av området, begreppsdefinitIoner och förslag till
lösningar på praktikfallen.

Etapp 2

Baserat på vunna kunskaper från etapp ett kommer
försök att göras att foga in ett eller flera av de verktyg
och tekniker som studerats ovan i en existerande metod.
Företrädesvis väljs en väl beprövad och/eller
dokumenterad metod, t ex AU-metoden (Volvo) eller
PAM (Ericsson/SISU). Metoder som dessa består ofta av
två grenar, en gren vilken modellerar funktioner vilka
Implementeras som program I ett konventionellt
programspråk och en annan gren som modellerar objekt
(data) vilka implementeras som relationer i en
relationsdatabas.

Exempel på områden att studera: Hur påverkas metoden
om det konventionella programspråket ersätts med ett
objektorienterat sådant, eller om relatIonsdatabasen
ersätts med en objektorienterad Sådan, eller om både
programspråk och databashanterare byts ut mot
objektorienterade motsvarigheter ? Ytterligare
studieobjekt är hur funktionsmodellen och den
konceptuella modellen förhåller sig till objektorienterade
programspråk respektive databaser.

Resultatet av denna etapp bör vara en rapport som
beskriver metoden, hur man gått tillväga för att Infoga
respektive objektorienterat verktyg I denna samt
beskrivningar och analyser av problem som dykt upp
under detta arbete.

Etapp 3

Baserat på vunna erfarenheter under etapp två kan en
metodkedja börja skisseras som I högre grad än sina
konventionella motsvarigheter drar nytta av det
objektorienterade synsättet. Den framtagna metoden
bör också testas på ett eller flera praktikfall.

Den skisserade metoden dokumenteras i en rapport.

'Iuplan
Projektet beräknas starta med förträff
under november 1988 (etapp 1)

Intresseanmälan görs till Stefan Britts,
SISU, senast 7 november.
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