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SISU och framtiden

• Är efter 6r har branschen accepterat aUdataprojekt kostar alltid mer än beräknat, tar
genomgående längre lid än planerat och ger ofta inte användaren all den information som
han trodde sig vara lovad. Foto: Susanne Sandström.

SISU ska ägna sig åt sådan forskning och utveckling som har

stor ekonomisk betydelse för näringsliv och förvaltning.

Institutet har en s~irs[~illninggenom sin opartiskhet och

stärker nu sin roll som kunskapsförmedlare och sammanhållande

kraft för erfarenhetsurbyte.

Här nedan urvecklar instirutets verkställande direktör professor

Thomas Falk SISU:s framtidsplaner.

I julinumret 1930 av tidskriften Affärs-
ekonomi annonserar maskinaffärcn
Carl Lamm decenniets mest betydelse-
fulla nyhct inom räknemaskinernas
om råde: den elektriska additions-
maskinen Burrotlghs Portable. Sextio
år senare beskriver tidningen Dagens
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Industri hur komplicerade finansiella
cxpcrrsystcm för börsanalys byggs upp
med hjiilp av dcn senastc utvecklingen
inom konstgjord intelligens (arriflcial
intelligens) - så kallade neurab nät
som efterliknar den mänskliga hjär-
nans sän an resonera och lära sig.
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Sextio år är i ett historiskt perspektiv
inre särskilt lång tid, men ur teknisk
synvinkel ligger det naturligtvis av-
grunder mellan den elekrromekaniska
räknemaskinen och datorstödd place-
ringsanalys. Hastigheten i den tek-
niska utvecklingcn har varit minst sagt
hög. Datorer har varit i bruk i Sverige
undcr cndast drygt ett kvartSsekel. Den
elektroniska räknedosan ersane den
elektromekaniska i början av sjunio-
raler och persondatorn slog ut räkne-
dosan i början av 1980-talct.

Dcn torsta elektroniska apparat som
skulle kunna kallas daror rogs i bruk
vid University of Pennsylvania 1946.
EN lAC (Elecrronic N lImerical [nre-
graror And Calculator) vågde nästan
30 ton, fyllde eer medelstort rum och
innehöll 18000 radiorör, av vilka nå-
got prakriskr rager allrid var trasigt.
Datorn kostade en halv miljon dollar
i dåtidens penningvärde och hade en
bråkdel av den beräkningskapacitet
som idag ryms på en inregrerad krets
aven tumnagels storlek i hemdatorer
för leksaksbrllk.

En ny infrastruktur
InfOrmationsteknologin ptåglar vår tids-
ålder. Med informationsrcknologi bru-
kar vi mcna teknologin för insamling,
bearbern ing, lagri ng och överföri ng av
infonnation. Informationsteknologin
omfaerar allt från darorer och tele-
kommunikation till satellitbildsanalys,
television och numeriskt styrd pro-
duktion.

Informationsteknologins prägel på
vårr vardagsliv år så srark art vi ofta
ralar om vår tid som infOrmations-
samhället, vilket nu harersan indusrri-
samhiiIlet. N~lr våra dagstidningar
innneh~lIer rubriker som lJf ndllstri-
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r sig saker. Foto: Susanne Sandström.

en av verksamhetens största kos rnads-
poster, Inrormationsteknologin som
skulle sänka kostnader blev själ v
kosmadsdrivande. I ett swrt svenskt
företag som Volvo kostar informations-
behandlingen idag drygt 2 miljarder
kronor per år. Prognoser tyder på att
denna kostnad vid mitten av 1990-
talet kommer att närma sig 3 mil jarder
kronor. En väsentlig tråga att besvara
är självfallet vilka vinster fÖretaget kan
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vänta sig av denna extra miljard kro-
nor per år.Troligen är emellertid en
betydande del av dessa kosrnader inom
Volvo direkt hänförbara till företagets
produktion.

Även inom statsföt\'alrningen är
kosmaderna för informationsbehand-
lingen mycket höga. Dåvarande civil-
ministern Bengt K Å Johansson var i
en insändare i Dagens industri förra
året oroad över statens datakostnader,
som stigit med 20 procent perår under
senare år och som beräknas uppgå till
sammalagt 130 miljarder kronor un-
der 1990-taler. Utan att gå i polemik
skulle man enligt tidigare resonemang
kunna hävda atr det inte är de stigande
darakostnadcrna i sig som är proble-
met utan statens totala produktions-
kostnader för sin tjänsteproduktion.
Datakraftcn är ju endast ett medel fÖr
att nå ett produktionsresulrat - inte en
obönhörlig och omotiverad extra kost-
nad som måste becalas.

Genom att informationsbehand-
lingen blivit så starkt integrerad meJ
verksamheten borde således en stor del
av kostnaderna för informationstek-
nologi i sjiilva verket betraktas som
produktionskostnader, Vår grundläg-
gande kunskap om ekonomiska för-
hållanden som rör informationstek-
nologi i olika branscher är starkt be-
gränsad. Vi har helt enkelt inte brytt
oss om att empiriskr studera kosrnads-
samband och andra grundläggande
nyckeltal. Men en viss vägledning far
vi emellertid i statistik publicerad av
Statistiska Centralbyrån. SCB:s invcs-
teringsenkät till verkstadsindustrin vi-
sarattav9,9 miljarder kronor i maskin-
invesreringar 1987 svarade datorer för
närmare en tredjedel.

Men visst kan vi bli bättre på att
hålla kostnaderna nere och höja pro-
duktiviteren i systemurvecklingsar-
beter. År efrer år har vi accepterat ett
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påstående som iandra branscher skulle
uppfattas som parodiskr, men som
inom databranschen törd;lller själv-
klart" dataprojekt kosrar alltid mer än
beräknar, tar genomgående längre tid
;in planerar och ger ofra inte använda-
ren all den inrormation som han trodde
sig vara lovad".

Uppenbarligen har utvecklingen
inom systemurvecklingsområdet inte
varir lika snabb som inom datatckni-
ken i övrigt. ErEuna chefer inom
s)'stemurvecklingsområdct hörs ofta
säga att när det gäller bristande tids-
eller kosrnadsdisciplin är både orsak
och problem desamma idag som för
tjugo år sedan! Man kan fråga sig hur
denna stora kostnadsmassa har kun-
nat växa fram i våra företag och orga-
nisationer utan ledningarnas engage-
mang och utan en nödvändig ekono-
misk helhetssyn på informationsbe-
handling av det slag som man med
självklarhet utövar inom organisatio-
nernas övriga verksamhcrer.

Ledningsperspektiv

En ofta återkommande uppfattning är
atr informationsteknologin aldrig ta-
gits på allvar inom verksamheternas
ledningsnivåer och att frågor som rör
verksamhetenus informationsförsörj-
ning :innu inre 1ir "rumsrena" i led-
ningsgrupperna. Om dctta är sant,
vilket ansvar har i så fåll vi som profes-
sionellt sysslar med informationsbe-
handling? l vilken utsträckning har vi
medverkar till arr få fram bättre kalkyl-
metoder, siikrare projektledning, d v s
ett fördjupat ledningsperspektiv på in-
forma rions behandl ing?

Frågan är kanske retorisk. Att ut-
veckla dataavdelningarnas professio-
nella kunnande har genom åren na-
turligrvis varit en viktig angelägenhet.
Men utvecklingen har uppehållit sig
kring nyreknik, nya metoder och verk-
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- Dignitetsprojekten ska uppfattas som så viktiga alt det i högsta grad blir lönsamt för våra
medlemmar att finansiera dem. Problemen idag är för stora tör att lämnas olösta - dagens
situation är ohållbar. Foto: Susanne Sandström.

SISU - en nationell resurs

Svcnska insti[L1rcr för sysrcmutvcck-
lingen instiftades av regeringen 1984
och hade sitt fötsta verksamhetsår
1985. Den pådrivande eldsjälen och
instirurers förstc chefvar professor Janis
Bubenko Jr. Underdc gångna sju åren
har Janis byggt upp en mycker slag-
kraftig forskningsorganisatioll som har
åstadkommir stor nyna iniiringsliv
och förvalrning.
1 en uppmiirksammad urvärdering av
SISU på uppdrag av NUTEK lovor-
das insriwrets verksamhet. SISU be-
mlkras som en nationell resurs vars
verksamhcr också har indusrripolitiskr
Inrresse.

Vi har am b itionen att vidareutveckla
SIS Us verksamhet s/j att vi IIppfiltttlS
som ett IUl tioIlellt kompetenscentrum och
en {[u/aoritet ino//l in/ormatiolls-
teknologins ti!lärnpllingso//lrrlden. Vi vii!
stiirka SISU:s lliktiga roll som kuwlMPs-
fOrmedlt/re och sllmnulnM.llande kraft
ftrerfårl'llhetsutb)'te och vi vill ta illitia-
tivet till uppkyggntltlCll av I~)'akom-
petensnäwerk iSverige.

SISU har cn siirställning genom sin
opartiskhet. Vi samverkar otta i olika
projckt med näringsliv och förvalt-
ning. Och forskningsresultaten sprids
genom vårt samarbete med niiringsli-
ver, våra rapporter, seminarier eller
kurser. Vid sidan av forskningen årar
sig SISU uppdrag, mcn bara sådana
som är av principiellt intresse eller av
särskild vikt för våra medlcmmar och
deras kunskapsurvcckling.

SISU:s internarionella konraktniir
är berydande. Insrituret deltager i inte
mindre än åtta internationella forsk-
ningsprojekt och samarbetar där både
med foretag och andra forsknings-
instirurioner. Merparten av dessa pro-
jekt avser Esprir-samarbetet inom EG.
Tack vare J anis Bubcnkos pcrsonliga
initiativ och enträgna arbetsinsatser är
SISU en av pionjärerna i Sverige inom
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EG-forskningen. För Sverige är Jet
mycket värdefullt att på detta sii.rr ra
tillgång till internationella forsknings-
resultat. Och för SISU utgör de err
ovärdcligt fundament för vår framtida
forskning.

Vi har för avsikt arr yrrerligare öka
och fördjupa våra in temat ionella
kontaktyror genom andra samarbers-
former än gemensamma Forsknings-
projekt. SIS U har också goda förur-
sättningar rill samarbetc med forskarc
och förerag i Östeuropa.

SISU genomför för n:irvarande sista
året i sitr tredje treåriga ramprogram.
Arberet med att utforma nästkom-
mandc ramprogram pågår IlUför fullt
tillsammans meJ våra medlemsforetag,
som i strikt mening inte är medlem-
mar i SISU utan medlemmar i
Inrressentföreningen för Svensk
1nformationssystem utveckling (lSVI).
Sextio procent av ramprogrammet fi-
nansieras via medlemsavgifter i ISVl.
Den återstående delen finansieras av
N UTEK.
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SISU bör SeSsom en del av medlems-
företagens urlokaliserade l:oU-avdel-
ningar. Vår existens är beroende av arr
medlemmarna finner arr vår Forskning
är relevanr, arr forskningsresultaten
erhålls rilllägre kostnad genom att den
delas av många, samt arr kvaliteten på
rc.,ultatcn blir hÖgre på grund av arr
samverkan mellan olika medlems-
foretag ger berydandesynnergieffekter.

Relevanskritcricr är viktigt. SIS U
ska ägna sig åt sådan Forskning och
utveckling som har stor ekonomisk
betydelse for våra medlemsorganisa-
rlOner.

SISU har enligt stadgarnas ända-
målsparagraf (§ I) som mål arr :

" ... i nära samarbete med univcrsi-
tet, tekniska högskolor, andra veten-
skapliga insritutioner sann det svenska
n;iringslivetoch den ofTentIiga forvaIr-
ningen bedriva forskning och utveck-
ling inom informarionssystem-områ-
det, folja urvecklingcn såväl nationellt
som internationellt inom detta om-
råde samt främja utbyrer aV forsk-
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Det finns ett Stort uttalat behov av
empirisk kunskap inom detta område
och inom SISU har vi för avsikr att
bygga upp en utredningsverksamhetför
att hjälpa till att fYlladenna berydande
kunskapslucka. SISU har kommit
överens medStatisriska Centralbyrån,
funktionen för statistik om informa-
tionsteknologi, om ett samarbete som
bl a går ut på att bygga upp en databas
med infonnation som tas fram gcnom
enkätundersökningar inom närings-
liv och förvaltning.

SISU vill ytterligare srärka (det re-
dan goda) samarbetet med universitct
och högskolor genom att forskar-
grupper där i ännu större utsträckning
än idag medverkar i tillämpningsin-
riktade projckt inom SISU. Institutet
kommer också att ta initiativ till ett
"trainee-program "inom vilket studen-
ter kan fullfölja sitt examensarbete
under handledning av forskare från
SISU samt därefter vara verksamma
inom SISU under ett år. Vi dknar
med att kunna erbjuda denna möjlig-
het till 10 nyexaminerade studenter
per ar från hela Högskolesverige. Vi
tror att vi med delta program på ett
konkret sätt bidrar till en kompetens-
förstärkn ing inom informationstekno-
logiområdet.

Dignitetsområden
Till sist: SISU:s stora satsning på nya
forsknings- och utvecklingsområden.
Mot bakgrund av den problembild
som jag skisserade inledningsvis är det
angeläget att vi tar oss an forsknings-
uppgifter inom sådana områden som
har stor ekonomisk dignitet. Hans Will-
ars presenterar på sidan 18 fem tänk-
bara dignitetsområden för vår forsk-
I11ng.

Tanken är inte att SISU ska lämna
de forskningsområden där vi är verk-
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samma idag, utan här skall vi självfallet
fonsätta att fördjupa oss. Vår satsning
på dignitetsområdena handlar helt och
hållet om att utnyttja SISU:s brn-
kompetens, erfarenheter och tidigare
forskningsresultat på sådana problem
där de förväntade resultaten ur ekono-
misk synpunkt betraktas som mycket
relevanta. Det är vår utgångspunkt att
dessa projekt skall uppfmas som så
viktiga att det i högsta grad blir lön-
samt för våra medlemmar att finan-
siellt bidraga till deras genomförande.

Svenskt näringsliv och förvaltnings
förmodlingen mest kostsamma bekym-
mer för närvarande återfinns i hante-
ringen av det gångna kvartsseklets in-
vesteringar i informationssystem. Ett
första dignitersområde rör således
systemarvet.

Inom systemutvecklingen måste vi
tillägna oss samma synsätt som i
produktutvecklingen inom industrin
- det är inre kostnaden utan tiden som
är den kritiska resursen i utvecklings-
arbetet. Ett andra dignitetsområde
omfattar utveckling av metoder och
modeller för att förkorta systemutveck-
lingens ledtider.

Ett tredje område avser kalkyl-,
värderings- och organisationsprinci-
per, infOrmationsteknologins ekonomi
och management.

Ett fjärde dignirersområde rör de
ökade kraven på företag och myndig-
heter att medverka till förbättrad
interorganisarorisk effektivitet genom
a/fiirskommunikation, t ex EDI.

Ett femte omåde avser inftrmations-
rationalisering - metoder och princi-
per för att komma tillrätta med
informationsöverflödet och föråldrade
databasstrukturer .

Utöver dessa fem finns självfallet
fler dignitetsområden som vi hoppas
kunna diskurera fram med SISU:s
medlemso rgan isatio ner.
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Vi alla inom SISU har helhjärtat varit
engagerade i der färnyelsearbere som
presenteras i denna skrift. SISU och
framtiden beryder forskning, kompe-
rensurveckling och kunskapsspridning
inom de mest relevanta och angelägna
områdena för svenskt näringsliv och
förvaltning. Behöver vi säga att SISU:s
verksamhet ytterst syftar till att stärka
näringslivets konkurrenskraft och för-
bättra effektiviteten i den offentliga
förvaltningen~
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Dagens Industri 4 januari
1990, 6 augusti 1991
Data om informations-
teknologin i Sverige.
Stockholm: Statistiska
centralbyrån, 1988
Falk, T. och Dlve, N-G.
Ledningsperspektiv på
informationsbehand Iing.
Stockholm: IMIT, 1991
Forester, T. (red). The
Information Technology
Revolution. Oxford: Basil
BlackweIl, 1985.
Keen, P. Shaping the
Future: Business Design
Through Information
Technology. Boston:
Harvard Business School
Press, 1991.
Svenska Dagbladet 8
februari och 19 juli 1983.
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- Det finns med andra ord ett informationskapital - men detta kräver en rimlig förvaltning och
goda verktyg för att kunna nyttjas på ett sätt som ger effekt i verksamheten.
Foto: Susanne Sandström.

för strategiutjormningdär verksamhet
och IT kan utvecklas i harmoni.

l en allt snabbare process, är
kommunikationen mellan m;inniskor
- direkt ansikte mor ansikte eller via
inforll1ationssystcll1cn- helt avgörande
för framgång. Att man talar samma
språk är avgörande för ett cffektivt
beteende. Att konsrruera relevanta
beskrivningar genom s k modellering
är idag det bästa sättet att säkra
kommunikationen inom organisatio-
nen. Samtidigt är rnodelleringslcdning
en av de svåraste uppgifterna över hu-
vud tager inom vårt arbetsområde. Att
såväl kommunikationen som kopp-
lingen mellan verksamhet och sysrem
blir ineffektiv beror ofta på bristcr ide
beskrivn ingstekniker vi använder vid
analys och design av verk·;amher och
organisation. Här krävs arr olika
beskrivningsperspektiv och -metoder
kan samverka. VU- och IS-områdena
IItvecklar beskrivningstekniker och
meroder, som gör en bredspektrum-
analys möjlig av olika verksamheter
och som därmed konstituerar en god
bas för utveckling av verksamhetens
informationsstöd.

Svårstyrd systemutveckling
Inom ett ston antal organisationer
upplevs även självasystemutvccklings-
processen som alltmer komplicerad
och svårstyrd. Daraavdelningarna dras
med en övermänsklig besrällningslista
och kan inte leverera i takt med verk-
samhetens förändring. Det främsta
skälet till eftersläpningen är att under-
hållet avexisterande system tar all kraft.
Ett annat viktigt skäl är att de
urvecklingsmeroder som är i använd-
ning leder till alltför långa leveransti-
der. Dessutom leder meroderna s;illan
till an man färdet man vill ha. Det går
heller inte att på ett rimligt sätt återut-
nynja redan genomfön arbere vid se-
nare nyutveckling. Situationen ställer
krav inre bara på nya urvecklings-
modeller utan även på nya synsätt
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kring beskrivning och analys av verk-
samheter. Inom dessa områden sam-
verkar VU- och IS-områdena inten-
sive. Exempelvis deltar vi inom ut-
veckling aven ny europeisk system-
utveck/ingsmodeii, EUl"Omcthod samt
utvecklar gemensamma analys- och
beskrivningsmeroder för Televerket,
Ericsson och Posten.

Ett av de allra största problemen
idag är att de regler, som styr verksam-
heten och d;irmed dess applikationer,
ligger fördelade i olika program-
moduler spridda över en stor mängd
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systern. Dena gör ändringsarberer
mycket svårt. I praktiken harallaorga-
nisarioner med omfattande informa-
rionsstöd tappat kontrollen över kon-
sistensen mellan system i drift. Detta
leder bland annat till problem med
darakvalitetoch med systemsamverkan
samt försv;lrar tolkningen av data. Ett
pionjärarbete rörande regelmodellering
som genomförs inom IS-området le-
der till stora kvalitetshöjningtlr i arbe-
tet med verksamhersurformning hos
en av våra intressenter.



- Forskningen vid SISU är Inte världsfrånvänt nonsens, utan har en fast förankring i den verklighet ni är beroende av och vill
kunna styra både inriktningsmässigt och ekonomiskt. Foto: Susanne Sandström.

applikationsutvecklingen som bank-
och försäkringsbranschen- men vet ni
varför?

Laturi skattar

produktiviteten

Laruri är ett projekt aven helt annan
arr än TRIAD. Det syftar till att ffi
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kontroll Över den konventionella
systcmlltvecklingsprocessen. Det går
förstås inte an i längden tolerera Över-
drag av budget på flera hundra pro-
cen [ i utvecklingsprojekten. Det går
heller inre att bortse från kraven för
systemariska insatser för långsiktig pro-
dllktivitetsurveckling. Problemet är
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komplexitet i kombination med svår-
miitbar funktionalitet, men också att
vi inte län oss arr systematiskt tillva-
rata de erfarenheter som finns avse-
ende resllfSinsatser tor problemlösning.
Lat uri är en produkt och en tillhö-
rande tjänst för art dels skapa nyckel tal
för produktivitet iett antal avseenden,
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SISU har också en roll utanför
forskningsramen, genom att
rensa i mytbildningen och skapa
mönster för rimliga strategiska
överväganden. "

gens beslursfattande, skapar SISU en
stabil kunskapsplattform genom sam-
verkan. SISU:s roll i det svenska sam-
hället innebär bland annat att utgöra
en bro mellan forskningen och praktik-
fältet.

Arbetet är alltså förankrat i pågå-
ende forskning vid svenska högskolor
och universitet, men har även en stark
internationell tarankring. SISU sam-
verkar även med parter inom EG i
bland annat Esprit-programmet, vil-
ket borgar för en god framförhållning
samt, inte minst, att de resultat som tas
fram har en bred tarankring i ledande
europeiska torctag. Den primära sam-
verkan sker dock direkt med våra med-
lemmar. Arr vi ofra arbetar med ett
Hertal intressenter på samma problem
innebär inte bara fÖr-
delar kosrnadsmässigt
- den främsta fÖrdelen
är troligen att säkerhe-
ten ibedömningar ökar
genom att problem blir
allsidigt belysta.

Det andra trappste-
get innebiir att SISU
har en viktig roll i arr
inspirera till produktivt
nytänkande genom att
exponel'tlmöjligheterna.
SISU:s roll innebär arr
ständigt ligga på fram-
kant. För an inspirera
till ny tänkande och ny-
utveckling, arbetar vi
med att exponera stra-
tegiska teknologier och an illustrera
teknikens användning i prororyper.
En viktig del av vån arbete med intres-
senrerna är även att skapa verklighets-
förankrade visioner. De framtids-
bedömningar vi skapar i dessa proces-
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ser, ligger för övrigt som en grund för
SISU:s treåriga ramprogram.

Det tredje trappsteget innebär att
väl utformade strategier är din
framtidsförsäkring för att med god
investaingssäkerhet kunna exploatera
utlJecklingen i framtidsorienrerad rek-
nologi i ett förnuftigt samspel med
sakverksamherens urveckling och re-
dan existerande IT -verksamhct. För
atr kunna navigera in i framtiden krävs
en sammanhållen karta över IT -områ-
det där sammanhangen mellan olika
möjligherer görs klara. Då informa-
tionshanreringens inriktning svänger
från arr primär! vara kosnadskapande
rill art bli inräktsskapande och det som
betraktades som en teknisk revolu-
tion, på sikt, snarare resulterar i en

organisatorisk revolution krävs på ert
helr annat sätt än tidigare art informa-
tionsstödets eller snarare informa-
tionsnyttjandets strategier kopplas
mycket klart till verksamhetens snate-
gler.
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Det fjärde trappsteger ligger hos dig
som il1lressenr. Att ta klivet över till
utveckling inom ramen fÖren väl sam-
manhållen strategi kräver att företaget
står rustat infÖr aJJarsmässiga liksom
lednings- och organisataris/(a föränd-
ringar. Beredskapen för förändring ska-
pas i analys och kreativt framåtriktat
tänkande. Kunskapsutveckling inom
ditt eget företag är ett av våra primär-
måI. SISU kan hj~i]pa dig med meto-
der för analys och utveckling förank-
rade i en robust helhetssyn och lång-
siktigt tänkande.

Jag skulle korr vilja återvända till
det första trappsteget. För att en trappa
skall bestå vintern. krävs art den för-
ankras på frostfritt djup. SISU;s för-
ankri ng är att vår utveckling sker på

vetenskaplig grund
och med vetenskap-
liggrundsyn. SISU:s
adelsmärke iir oväld.
Vår vetenskapliga
förankring hindrar
oss dock inre från
art \'ara praktiska.
Våra resuIrar testas
och nyrtjas alltid i
praktiken. SISU:s
arbete syftar till art
ge effekter hos in-
tressenterna. Detta
är vad som sklljeross
från en normal in-
stitLltion vid hög-
skola eller universi-
tet, där arbetet drivs

med inomvetenskapliga kriterier. Vått
arbete sker normalt i projekrtorm och
det har visar sig att det direkta engage-
manger i arbetet är det som ger den
största lntressenrnyrtan.



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

Matts Ahlsen

- Det som skiljer EG-projekten från de projekt som pågår I de stora dator- och systemleverantörernas labb är
att EG-projekten till stor del är öppna och deras resultat ska spridas och tillämpas i största möjliga mån.

Foto: Susanne Sandström.

Detta är en bidragande
orsak till att vi inom de
nya EG-programmen Es-
prit-J och AIM-2, deltar i
sex projekt. Som en bief-
tekt harvi också mttdjupa
erfarenhetcr av den myck-
ct mödosamma process
som projektformulerings-
och ansökningsfasen ut-
gör. SISU deltog aktivt i
framställningen av l I
projektfÖrslag inför det
senaste uppropet, av vilka
G accepterats.

Vi är, i all ödmjukhet,
ganska stolta över denna
utdelning. Det här är er-
farcnheter som vi kan
delge svenska företag in-
för Slllndande EG-samar-
bete.

Varför EG-projekt?
För SISU som litcn FoU-
organisation inom infor-
mationsteknologin är in-
tcrnationella kontakter på det teore-
tiska såväl som det praktiska planet
livsviktiga. Genom vår anknytning till
den akademiska forskningen har vi
tedan tidigare ett internationellt kon-
taktnät. EG-projekten har dessutom
gjort att vi kommit närmare europe-
iska företag och forskningskollegor.
För svensk IT i allmänhet, och för
SISU:s intressentcr i synnerhet, ges
möjlighet att på ett tidigt stadium
kunna ta till sig ny tcknik, men också
att kunna delta i själva utveclJings-
proccssen.

Detta medför också att projekten
utgör en viktig bas för att höja komp-
etensen hos både oss själva som forsk-
ate och hos våra avn;imare.

Vad skiljer då dessa projekt från
den utveckling som pågår i labben hos
de stora datot- och systemleveran-
töreroa?
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Jo. EG-projekten är till stor del en
öppen utveckling - resultaten ska spri-
das och tillämpas i största möjliga mån.

Vem deltar och varför?
De konsortier som driver projektcn
beståt oftast aven kraftfull blandning
av både IT -leveranrörer, konsulrföre-
tag. forskningsinstitut och universitct.
Det ;ir inre heller enbart dc större
aktörernasomärrned, utan;iven mångd
små och medelstora t()rerag. En av
målsärtningarna med det senaste Es-
pri r-programmet. är just att stärka små
och medelstora företags möjlighetcr
som användate och producenter av
info rma tio mtr kn ologi.

EG-projekten och framtiden
För att kun na vara med i den här rypen
av aktivireter krävs art vi själva bn
bidra med både kompetens och teknik
till de enskilda projekten. Relevanta
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problemställningar är också cn själv-
klarhet. Hittills har EFTA-länder som
Sverige varit exrra välkomna, i och
med att vi ime belastar EG:s budget.
Genom EES-avralcr eller ett EG-med-
lemskap. kommer vi att bidra direkr
rill EG-programmens budget och där-
med arr El konkurrera om projektan-
slag på samma villkor som övriga par-
ter. Då får vi alltså kämpa för at[ få
tillbaka så myckct som ntöjligt av der
vi bidragit med.

Vi ;ir inte unika genom vån engage-
mang i EG-projcktcn, många s\'enska
förctag och universitet deltar i Esprir,
AlM och Race m n, dock skiljer sig
kanske målen med deltagandet.

Vi hat byggt u pp ett visst förtro-
endc hos våra europeiska partners, som
vi naturligtvis är angelägna om att
vårda. Bästa särter arr göra detta är att
se till alt de projekr vi är med i bär frukt
på hemmaplan.



Informations-
teknologins
Ekonomi Be

Management
Det är inte de tekniska
baskomponenterna som
driver kostnaderna för
informationsbehandling i
höjden, utan svårigheter att
på ett kostnadseffektivt sätt
bygga ihop dem till använd-
bara system samt att däref-
ter förvalta detta informati-
onskapital.
Det är nödvändigt att ut-
veckla en ekonomisk hel-
hetssyn på informations-
behandling.
Viktiga områden rör prin-
ciper för värdering av
investeringar i informations-
system (intäkts- och lön-
samhetsberäkningar),
principer för hur informa-
tionstiIIgångarna ska vär-
deras, samt principer för
hur verksamhetens informa-
tionsförsörjning ska organi-
seras.
Investeringar i IT och infor-
mationsförsörjning ska
förankras i affärsstrategin,
och då handlar det lika
mycket om bestäl/arkompe-
tens som om framställar-
kompetens.
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• Vi måste våga göra något åt de riktigt stora problemen också!
Foto: Susanne Sandström

"Ett första steg på vägen är förstås
att lära av erfarenheterna:
SISU:s produktivitets- och

estimeringstjänst (inklusive Laturi)
är redan igång. "
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- Lars Bergman -

Fler och bättre publikationer

Insriwrers krafrigr ökande

pub liceringsverksam her

presenreras här av infor-

marionschefen Lars Bergman.

Tillgänglighet är strävan i Informa-
tionscentrums arbete. Nyrrig och in-
tressant kunsk.1.putvecklas i en ökande
rakr inom SISU:s projekr såväl nario-
nellt som inrernationellr.

Seminatie- och kursverksamheren
är viktig men alla har inte möjlighet
att delta. Publikationerna ger möjlig-
het atr ta del av resultaten når det
passar. Vi anpassar form och innehåll
efter läsarna.

Ledningsorienrerad information är
en viktig breddning av verksamheten.
Syfter är att skapa intresse och försrå-
else för IT-frågoroch därigenom stödja
medlemsföretagens samverkan med
SISU. En annan breddning ligger i att
i olika former göra "alla" resldtat till-
gängliga. De nya publikationsserier
som starrar syfrar till an uppnå detta.

Ide- och debattskrift: Möj-
ligherer och problem inom för
medlemsföretagen relevanta och vik-
tiga områden ska behandlas på ett
lässtimulerande sätt. Inriktning på led-
ning och bestälbre.

Informa: Redovisar det arbete
som drivs inom SISU men också inom
de kunskapsområden vi vill täcka.
Informa bygger upp grundkunskap
inom de olika områdena. ska kunna
läsas av "alla".

Aktuellt: Kalendarisk informa-
[ian om vad som är aktuellt dc när-
maste G veckorna.
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Dessutom kommer Aktuellt an infor-
mera om nya rapporter.

SISU Rapport: SISU Rappon
redovisar aktuella projekrresultar. Am-
bitionen är att i lättläst och pedago-
giskt genomarbetad form redovisa sär-
skilr intressanta kunskaper och resuI-
rat.

Rapport riktar sig främst till specia-
lister/ prakriker inom AD B-sidan, men
med ambition an kunna läsas och
förstås av in rresserade med grundkun-
skap i ADB-området. Speciella sam-
manfattningar för den som vill ha en
snabb överblick finns också.

SISU TRIAD Rapport:
Informationsledning och -administra-
tion är tema för TRIAD-projekret som
drivs i samarbete mellan Televerket.
Posten, Statskontoret och SISU. Hir-
tills har drygt 25 rapporter produce-
rats. Dessa har varit förbehållna par-
terna. Nu har en överenskommelse
gjortS där parterna välvilligt ställer ma-
terialet till SI$U:s förfogande för vi-
dare spridning. Rapporterna riktar sig
i regel till specialister inom AD B-verk-
samheten, men omfattar även grund-
läggande och introducerande studier.

SISU Report: Den kraftigt
ökade aktiviteten på det internatio-
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nella planet göl' att vi producerar en
hel del material på engelska. EG-pro-
jekren dominerar här. För att snabbr
göra detta material tillgängligt för
medlemsföreragen kommer vi arr pu-
blicera valda arbeten på engelska.

Forskningsrapporter som presen-
rerats av SJSV:s forskare vid interna-
tionella konferenser ska också publi-
ceras i SISU Reporr. Syftet är dels att
gÖra resultaten tillgängliga för med-
lemmarna, men också för den interna-
tionella forskarvärlden.

Rapporrerna är specialistinriktade
och ger en kunskapsgrunJ inför kom-
mande förnyelse bl a inom systemut-
veckling. Vissa rapporter är dock mera
överblickande och introducerande.

SISU Dokument: Projekr-
resultat, artiklar och föredrag som inte
publiceras i någon av övriga serier kom-
mer att samlas under riteln SISU Do-
kument. Dessa levereras på begäran i
enkel kopieform och i befintligr skick.
Vi räknar med att ge ut kvartalsvisa
sammanställningar av srocken avSISU
Dokument med korta summeringar.

"Läshörnan." För intresserade
personer från medlemsföretagen kom-
mer vi att ställa i ordning en "läs-
hörna" där man kan spana, skumma
och läsa vårt innehav av litteratur.



I - jaftis Bubenko '
_ -- .J

Så föddes SISU

S ISU:s förste VD och nu-

mera forskningschef,

professor Janis Bubenko

berättar om hur och varför insti-

tutet bildades.

Initiativet att bilda SISU kom från
forskningslaboratoriet SYSLAB (The
Systems Development and ArtifIciai
Intdligence Laborarory) vid KTH och
Stockholms Universitet. Att SVSLAB
kom till kan man tacka ett framsynt
initiativ från STU (numera NUTEK)
för, d;1t Fil Dr Lars Kahn var med om
att initiera ett ram program i informa-
tionsbehandling. Detta ramprogram
gav finansiell möjlighet till bildande
av många, numera internationellt
bnda, forskargrupper i Sverige. Pro-
grammet hade en årsbudget på ca 20
MSEK, nästan dubbelt så mycket som
man satsar på grundläggande data-
vetenskaplig forskning idag om man
inräknar inflationen_

SYSLAB bildade tidigt en referens-
grupp med företrädare från näringsli-
vet. Ordförande var Rune Brandinger,
då VD på VALAND.I gruppen ingick
bl a Gunnar Holmdahl, ASEA, Sven-
Erik Wallin, Ericsson och Göran Kling,
Volvo. Gruppens syfte var att främja
den praktiska tillämpningen av
SYSLAB:s resultat. Det var i denna
grupp som diskussionerna började om
behovet av att bilda ett svenskt insti-
tut, vars syfte skulle vara att bilda en
"kunskapsbro" mellan den svenska,
akademiska forskni ngen och det
svenska näringslivet och den offent-
liga förvaltningen. Ett utkaSt till pro-
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Janis Bubenko framför bilden av fröet till SISU: SYSLAB. Ett dussin personer var med i
starten 1985. Foto: Susanne Sandström.
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Henry Samuelso,n

Den felande länken
mellan forskning och tillämpning

" Vi var i stort behov av stöd för
kompetensutveckling, vi hade behov
av rådgivning och vi insåg att vi i
framtiden inte skulle ha råd med egen
metodutveckling.

n som tidigt insåg behovet aven bro mellan forskningen

och tillämpningen inom informationsteknologin var

tekniske direktören vid Televerket, Henry Samuelson.

Han är också styrelseordförande i ISVI, Intressenrföreningen för

Svensk Informationssystemurveckling, där alla de företag som finan-

sierar och påverkar SISU:s långsiktiga inriktning är medlemmar.

E
För att svara på varförsvenskr närings-
liv sarsade på SISU, när instirutet star-
rade, måste vi gå tillbaka i tiden lite. I
början på 80-talet karaktäriserades si-
W3tionen inom intormationsbehand-
lingsonuådet avkompetens- och resurs-
brist. Branschen var överhettad samti-
digt som beställare och anv;lndare
ställde krav bl a på flexiblare lösningar,
bättre åtkomst till data och korrare
ledtider for sysremurveckJingsprojekt.

Följande citatärcnsammandragav
de trender man inom informationsbe-
handJingsområder ansåo vara viktioab to>
för branschens utveckling
i minen på 80-talet:

"Informationssystem blir
allt viktigarefOr styrning av
verksamheten. "

En allr vikrigare konsr
blir att återvinna informa-
tion ur gamla system. En
annan blir att bygga rärt
system för framtiden.

"Data och informations-
strukturen är relativt stabil
medan informatiollsbe-
hoven JO'rändras,dit snabbare. "

yrt synsätt: skilj på data och svs-
tem. Kartlägg verksamhetens gnl~d-
dara, med hjälp av datamoddler kan
stabila "datalager" skapas.
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"fnformrltionsadministration är ett slitt
att möjliggöra nyttig inJOmultions-
anviindning. "

Rät( data finns lagrade (srandardi-
serade daraelemcnr). Användarna vet
an data finns och kan nå dessa. Data
kan tolkas och bidra till nyrriga hand-
lingar i verksamheten.

"f ••/ytl lösningar för system och
infimrltltioJljbehov skapasi byggsrltsform.
Systemutvecklare och användare Rom-
mer att kumlfl arbeta intt'raktivt med
sarrJlnalJerktyg."

Systembyggare kommer även forr-

"
sättningsvis atr vara en trång resurs.

"Rätt" val av kraftfulla verktyg blir
betydelsefullt.

Sysrcmutvccklingsprocesscll måste
effektiviseras.
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''Systeminfort/nde tenderar att ta ,t/ft
längre tid. "

Okad professionalism i projektled-
ning och beslutsprocessen nödvändig.

"Yrkesroll5Sortimentet innehåller ett
antaliueRor. "

Nya kompetensprofiler måste till-
skapas inom bl a områdena: data-
administration, sysremarkitektur.
systemkonstruktion, datasäkerher och
kval jhcerade utbildare.

Frågan var hur vi skulle flyna fram
positionernaoch kunna möra nya krav
samtidigt som vi var belastade av kom-
perens- och resursbrisr. Historiskt hade
vi inre någon erfaren her av att univer-
siters- och högskolevärlden skulle bi-
dra med resultar som var direkt prak-
tiskt tiIläm pbara. Det saknades en länk
som kunde omsätta resultar inom IT-
forskningen till praktisk tillämpning.

Vi var i stort behov av stöd för
komperensutveckling, vi hade behov
av rådgivning och vi insåg att vi i
framriden inre skulle ha råd med egen

metodutveckling.
Efter en inkörnings-

period blev SISU det
kompetenscenrrum för
systemurveckling som
svenskt näringsliv var i
stort behovav.

Det läge vi befinner
oss i idag stärker skälen
för att satsa påett kompe-
tenscenrra för [T-ril-
lämpning. Det finns

mycket art tjäna på ett SISU-engage-
mang i framtiden, då framsynrhet i
IT-frågor är avgörande för konkur-
renstormåga och effekrivitet.



Gert Persson

Effektivitet genom informationsteknologi

Dags för näringslivet att
hämta in eftersläpningen!

Vr~ör s~a svenskt nä-
ringsliv fonsätta arr

satsa på SISU?

Gen Persson, direktör i Posten

och styrelseordförande

SISU, tar hjälp av förre finans-

ministern Kjell-Olof Feldt för

arr ge ett svar.

En utbredd och omhuldad myt är att
vi nu befinnerossidetskinformations-
samhället.

Människor har sedan urminnes tid
kunnat uttrycka meningar/budskap
och förmedla information till varan-
dra genom kommunikation av sym-
boler. Därför har informations-
samhällen - mer eller mindre tydligt
utvecklade - egendigen funnits sålänge
människan haft denna förmåga.

Mytbildningen kring det nuvarande
informationssamhället har bl a upp-
stån som följd aven sammanbland-
ning av tillgången till kraftfulla daro-
rer för databehandling och behovet av
dessa. Den moderna datorn ;ir en tek-
nisk konstruktion som gen möjlighe-
ten an i ett och samma hjii/pmedelinte-
grera funktioner för registrering, lag-
ring, kopiering, omvandling/bearbet-
ning och förflyttning av data/infor-
matIon.

TidsrefatiDnerna i utvecklingen har
bidragit till mytbildningen. Det tog

SISU inrorms SJ)('"('ial 1992

rusentals år an utveckla metoder och
hjälpmedel för registrering och lag-
ring av data. Det tog ca 400 år art
utveckla kopieri ng och omvandling av
data, och ca 100 år arr utveckla för-
flynning av data. Integrationsfasen,
som förr samman de olika hjälpmed-
len och därigenom gett den verkliga
kraften, har däremot utvecklats på
mindre än 50 år.

Systemsamhället
och informatikåldern
Dagens samhälle karakteriseras i bety-
dande grad av systembyggnationer.
Ytterst få företeelser kan i någon funk-
tionell mening betraktas isolerat från
sin omgivning. Ett hus är en kompo-
nent i en lokalförsörjningsanläggning,
en bro är en komponent i ett trafiksys-
tem, en flygplan är en del av ett kom-
munikationssystem o s v. En bil kan
"anslutas till" ett system föt satellit-
navigering. I bilen själv finns olika
system för drivning, kommunikation,
komfort och säkerhet.

Ett företag eller en otganisation är
typiska exempel på "system". Det kan
betraktas som ett i någon mening av-
gränsat system, bestående aven stor
uppsättning integrerade subsysrem.

Vi lever i ett systemsamhälle snarare
än i ett inftrmationssamhälle.

En dator är en komponent i ett
informationsbehandlingssystem, som
innehåller andra komponen ter, såsom
maskiner, program, människor, m fl.
På 50-talet fanns ett fåtal, efter dåtida
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förhållanden kraftfulla, datoranlägg-
ningar som ;iven var fysiskt stora och
fYlldehela rum - men som urnyrrjades
av endast ett Patal användare. Idag
återfinns datatekniken ivarje sektor av
samhällslivet och har blivit ett oum-
bärligt hjälpmedel för informations-
behandling.

Av den ursprungligen så smala
"nischen" datateknik har blivi t ett brett
mbud av informationsteknologi (lT).

U tan denna teknologi skulle Sverige
stanna. Sverige har även legat långt
framme när det gäller att utveckla nya
produkter och tjänster som utnyttjar
datatekniken för att skapa effektivare
produktion och förvaltning.

Sverige är ett litet och exportbe-
roende industriland på en hög tekno-
logisk nivå. För att klara den hårda
internationella konkurrensen är kun-
skap om och anv;indning av infotma-
tionsteknologi ett viktigt och helt oum-
bärligt konkurrensmedel. Informa-
tionsteknologi och dess användning
brukar kallas för informatik med ett
samlingsnamn.

Vi lever i en inftrmatiktllda, som -
om än kanske mycket kortare i tid - i
betydelse väl kan jiimfiiras med järnål-
dern, bronsåldern o s v

IT och system
Informationsteknologin beröralla sam-
hällsområden och utgör också basen
för ett av de viktigaste näringspolitiska
områdcna. IT påvcrkar både företag,
offentliga sektorer och enskilda perso-
ner. [T-industrin utanför Sverige har



Gert Persson

Nu är jag tillbaka till den ursprungliga
frågan. Mitt svar kan enkelt samman-
fattas i följande moriVpllnkter:
• Svenska företag och myndigheter
som använder informationssystem i
sin verksamhet (och vilka gör inte det)
kan inre ensamma och var för sig skapa
de resurser som erfordras för att höja
"grlIndnivån" för sin IT -/IS-verksam-
het.
• De måste därför göra gemensam
sak och utnyttja en otganisation som
iir dedikerad till området "system och
dess användning".
• Statens, genom NUTEK, anslagna
medel fÖriindamålet kommer att vara
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otillräckliga och sannolikt krympande
framöver (i varje rall måste detta sce-
nario beaktas som möjligt från SISU:s
utgångssituation). Dädor behövs, pre-
cissom hittills, att huvuddelen av FoU-
behoven finansieras av fÖretag och
myndigheter.
• Genom att delta i finansiering av
SISU:s aktivitcter Alrman tillbaka mera
än man satsar rack vare de synergi-
vinster som skapas i organisationen.
• Medverkan i SISU ger en indirekt
"anslutning" till viktig FoU inom EG.
]nstitutets engagemang i EG-projekt,
som i betydande utsträckning är en
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- Mycket hänger på förmågan att lära och
tänka, att anpassa sig till och utveckla en
ganska komplicerad teknik. Här har svensk
industri en stor eftersläpning att hämta in.
Foto: Susanne Sandström.

följd av professor Janis Bubenkos ar-
bete, kostar resursinsatser. Somliga av
dessa har vi svårt att finansiera genom
att SISU har Altt ikläda sig såväl rollen
som forskningsinstitut som rollen som
näringslivets företrädare. Vi ser gärna
ett starkare engagemang från nårings-
liv och förvaltning i dessa projekt ef-
tersom de är dessa som främst rar den
långsiktiga nyttan av SISU:s medver-
kan.
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2. TEKNOLOGI

(Datorer, Datakommunikation o dyl)
Postens Tekniska Underrede (PTU)

1. ANVÄNDARE

som utnyttjas av
många applikationer

"Har Sverige n:lgra särskilda vinster
att i framriden hämta ur informarions-
reknologin? Knappast som producen-
rer, att döma av vad vi presterat hittills.

På darorområdet tycks vi i varje
fall inre, med några undanrag,
ha mycker att komma med.

Med lekmannens privile-
gium arr förenkla rillårer jag mig
arr förmoda arr Sverige inre hel-
ler har några komparariva för-
delar atrvinna via fler eller snab-
bare darorer, industriroborar
o s v. (Dit hör också mobilrele-
fonerna, där vi redan lär vara

världsv:irsr.) Uran det handlar då om
hur effektivr näringsliv - och ofrentlig
förvalming - kan använda sig av infor-
marionsreknologin i allr, från FoU rill
marknadsföring av varor och tj:insrer.

Om detta är sanr, så
hänger mycket på för-
mågan att lära och
tänka, att anpassa sig
till och utveckla en gan-
ska kom pi icerad tek-
nik. Och i derra avse-
ende har svensk indu-
stri en stor eftersläp-
ning att hämta in."

Jag tackar Kjell-
Olof Feldr för att han
på detta sätt omedve-
tet har illustrerat bety-
delsen av det som fram-
förs i denna skrift.
SISU :ir den organisa-
tion som kan hjälpa det
svenska näringslivet att
h:imta in eftersbp-
mngen som reldt pe-
kar på!

4. DATA
om bl a

• Kunder
• Produkter/ tjänster
• Personal
• Ekonomi
samlade i databaser

helher. Detta är i sig sj;i1vett moriv för
näringsliver arr forrsärra sarsa på SISU.

I ridningen INFORMATION nr
3/92 finns en arrikel av förre flnansmi-

nistern Kjell-OlofFcldt med rubriken
"Datatekniken skapar betydande mer-
värden ".Jag rillåter mig art citera några
rader Lirdenna:

"System är till för att
användas, inte för att

utvecklas. "

• Ekonomi
• Personal
• Produktion/
prod uktionsstyrning
• Kontorsstöd

3. APPLIKATIONER
för olika områden, t ex

• Denna skrifr är en exposc över vad
SISU är, och vad SISU kan och vill
satsa på för att stärka svenskt närings-
liv och förvaltning.

Derta kan dock inte ske uran
att näringsliver ocks~l satsar på
SISU.

Feldt för SISU?

Bilden nedan, den s k "fYrfält-
ingen", kan - trots att den rill-
kommit för helt andra syften - på
sitt sätt illustrera der unika med
SISU.

SISU:s verksamhet är, som
den enda forskningsinstiturionen jag
känner till, inriktad mor att förbärrra
möjlighererna att få de fyra resurs-
slagen i figuren arr samverka som en

- - - • Gränssnitt, standarder.
Den s k fyrfältingen förklarar förenklat innehållet i Postens informatikstrategi och hur den utformas i praktiken.
Genom att standardisera kan man uppnå ett läge där förändringar kan ske inom vilken som helst av de fyra

re:lur:l:llagenl utan an något av de andra tre samtidigt behöver förändras eller bytas ut. Av det följer an det i
första hand är gränssnitten mellan de fyra fälten som behöver standardiseras.
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10401 Stockholm
Tel: 08/762 20 00
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Bo Lindahl
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Bo Andersson
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Ulf Andersson
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Tel: 026/15 37 80
S]S-STG Landskapsinformation
Torbjörn Cderholm
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Tel: 08/J 3 62 50

UNISYS AB
Gen-Äke Wcnnberg
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Tel: 08/6551500
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Kun Wedin
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Tel: 08/739 5000

VOLVO DATA AB
Kcnncth Pcttersson
Anders Persson
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Tel: 031/66 76 48, 66 56 48

VOLVO PERSONVAGNAR AB
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Administrativ Utveckling
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405 08 Göteborg
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Lars-Erik Lind
781 87 Borlänge
Tel: 0243/75000
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