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Sammanfattning 

Med hjälp av design science och delar ur en traditionell systemutvecklingsmetodik så har vi 

tagit fram ett designförslag åt en organisation med vad som kan anses som traditionella problem 

med interoperabilitet. Vi har därefter härlett en organisationscentrerad metod för att 

automatisera en affärsprocess ur den erfarenhet vi fått genom att ta fram designförslaget. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka Semantix för möjligheten att göra vårt examensarbete tillsammans 

med dom. Det gav en mer konkret situation att jobba emot än om vi hade forskat själva utan 

anknytning till någon organisation. Vidare vill vi tacka vår handledare Madelen Hermelin för 

den hjälp och det stöd vi har fått under uppsatsens gång.  
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1. Introduktion 

I detta avsnitt introduceras bakgrunden till detta arbete, vad syftet är samt en beskrivning av 

problemet. Därefter presenteras den forskningsstrategi vi använt och det forskningsbidrag som 

vi lämnar efter oss. Slutligen analyseras de begrepp som är essentiella för att läsaren ska kunna 

ta del av det som behandlas senare i arbetet.  

1.1 Bakgrund 

Informationsinfrastrukturen i dagens organisationer består ofta av ett flertal olika 

informationssystem som är specialiserade på ett specifikt område, bland annat system för att 

hantera kundrelationer (Härefter CRM) samt system för orderhantering (Härefter OMS). Dåligt 

Informationsflöde, eller brist på interoperabilitet mellan dessa informationssystem begränsar  

organisationers effektivitet och möjlighet till automatisering av affärsprocesser. (Mathew, 

Bever, Purser och Ma, 2012) 

1.2 Syfte 

Paul Beynon-Davies (2006)  argumenterar i sin bok Business Information Systems för att 

tekniken skall anpassa sig efter människan och inte tvärtom. Vidare menar Manouvrier och 

Ménard (2008) att det är viktigt med ett organisatoriskt perspektiv när en affärsprocess skall 

automatiseras. 

 

Varför detta arbete syftar till att undersöka hur man ur ett organisatoriskt perspektiv kan 

automatisera en affärsprocess. 

1.3 Problem 

Förvärv eller sammanslagningar av organisationer genererar ekonomisk tillväxt men resulterar 

också i att komplexiteten i organisationens informationsinfrastruktur ökar (Manouvrier och 

Ménard, 2008). Detta gör det mer komplicerat att automatisera en affärsprocess då 

informationssystemen sällan designats med interoperabilitet i åtanke. Informationssystemens 

specialisering hämmar därmed affärsprocessens informationsflöde och möjligheterna till vidare 

effektivisering.(Manouvrier och Ménard, 2008) 
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1.4 Tillvägagångssätt 

Vi har använt design science som forskningsstrategi i detta arbete, då forskningen faller inom 

ramarna för vad som kan anses som systemutveckling. Design science är en strategi som är 

relativt ny inom området informationssystem men har tidigare använts inom teknisk och 

datavetenskaplig forskning. Den bygger på att man utför en skapande process för att sedan 

generalisera kunskap ur resultatet. (Oates, 2006). 

 

För att på bästa sätt kunna kommunicera vårt kunskapsbidrag valde vi att använda den 

publikationsmall som Gregor och Hevner (2013) presenterar i sin artikel “Positioning and 

presenting design science research for maximum impact” som grund för dispositionen i detta 

arbete.  

 

Gregor och Hevner (2013) beskriver sju olika steg som återfinns i vår disposition, dock 

översatta till svenska. De sju stegen är Introduction, Litterature Review, Method, Artifact 

Description, Evaluation, Discussion och Conclusions. Publikationsmallen är anpassad för 

vetenskapliga papper och inte kandidatuppsatser vilket skiljer sig i omfattning. Vi har förhållit 

oss till detta genom att addera en del rubriker till Dispositionen. 

1.4.1 Kunskapsprodukt 

Vi har valt att särskilja den kunskapsprodukt och det kunskapsbidrag vi har tagit fram i detta 

arbete. Till vår hjälp i att undersöka hur man med ett organisatoriskt perspektiv kan 

automatisera en affärsprocess så har vi valt att bedriva forskningen på en faktiskt organisation. 

I arbetet sätts organisationens behov i centrum hellre än den tekniska lösningen. Ett 

designförslag för hur organisationen kan automatisera en specifik affärsprocess har tagits fram, 

vilket utgör kunskapsprodukten för arbetet. 

1.4.2 Kunskapsbidrag 

Vårt kunskapsbidrag från detta arbete är den kunskap vi kan härleda ur vårt skapande av ett 

designförslag. En grundläggande idé i design science är att generalisera kunskap ur en skapande 

process. Gregor och Hevner (2013) presenterar olika typer av kunskapsbidrag inom design 

science-området, varav utveckling av känd kunskap som bidrar till kända lösningar är en av 

dom. De fortsätter sedan att beskriva tre grader av kunskapsbidrag inom design science varav 

den första innefattar designteorier som bidrar mycket till kunskap, den andra är designprinciper 

och modeller som bidrar mindre till kunskap varav den tredje är implementerade lösningar 

vilket bidrar minst till kunskap. 

 

Detta arbete placerar sig i det andra segmentet, där vårt bidrag blir den kunskap vi kan härleda 

och generalisera ur vår skapandeprocess av ett designförslag. Vi beskriver detta designförslag 

närmare i 4 Artefakt Beskrivning. 
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1.5 Disposition 

1. Introduktion: Under introduktionen presenteras nyckelkoncepten i forskningen och problem 

samt mål definieras. Tillvägagångssättet presenteras tillsammans med forskningsstrategin samt 

kunskapsprodukt samt kunskapsbidrag. Slutligen utförs en begreppsanalys över det 

nyckelkoncept som behandlas. 

 

2. Litteraturgenomgång: Tidigare forskning som relaterar till det definierade problemet 

redogörs för, ur flera perspektiv. 

 

3. Metod: Metod-delen presenterar det angreppssätt forskningen har tillämpat samt metoder för 

datainsamling, dataanalys och design. 

 

4. Artefaktbeskrivning: Kunskapsproduktens utformning beskrivs ingående och motiveras. 

 

5. Utvärdering: Kunskapsprodukten utvärderas enligt metoden som uppvisats i metodkapitlet.  

 

6. Vår metod: Kunskapsbidraget presenteras och härleds. 

 

7. Slutsats: Arbetet sammanfattas genom att återge vilka artefakter som har producerats och hur 

de löser det i introduktionen definierade problemet samt hur det förhåller sig till liknande 

kunskapsbidrag. 

 

8. Diskussion: Här presenteras egna tankar och uppslag för vidare forskning. 

 

9. Sammanfattning: Kort sammanfattning av uppsatsens viktigaste delar. 

1.6 Semantix 

Forskningen sker i samarbete med nordens ledande språkföretag som tillhandahåller 

tolktjänster och utför översättningsarbeten. Semantix AB kan klassificeras som en mellanstor 

organisation och till det hör en välutvecklad och komplex informationsinfrastruktur.  

 

Semantix som varumärke grundades 2006 genom en sammanslagning av flera bolag varav de 

större var Eqvator, TolkJouren och SpråkCentrum. Efter det har Semantix fortsatt att växa 

genom förvärv och tillväxt, inom Sverige och i övriga norden. Semantix har sitt huvudkontor i 

Stockholm varav IT-avdelningen samt utvecklingsavdelningen finns i Uppsala. Semantix har 

sex kontor i Sverige, fyra i Finland samt två i Norge.  

 

Semantix nuvarande informationsinfrastruktur visar likheter med vad som skulle kunna 

klassificeras som ett traditionellt interoperabilitetsproblem. Vilket är en biprodukt av de 

sammanslagningar och den tillväxt som skett. Deras behov var att effektivisera en affärsprocess 

som hör i direkt relation till deras kunder, att lämna offert till kund (Manouvrier och Ménard, 

2008). 
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1.7 Begreppsanalys 

I detta avsnitt presenteras och definieras begrepp som är essentiella för att läsaren ska kunna ta 

del av det som presenteras senare i arbetet. Begreppen presenteras sorterade efter omfång. 

Generella begrepp först och mer specialiserade begrepp sist. 

1.7.1 Enterprise Application Integration (EAI) 

Området syftar till att lösa hur man ska kunna möjliggöra ett effektivt informationsutbyte 

mellan heterogena applikationer. Oberoende av från vilken tid de designats, vilka teknologier 

de designats med och vilka protokoll de kommunicerar över (Manouvrier och Ménard, 2008). 

1.7.2 Interoperabilitet 

Interoperabilitet beskriver graden av informationsutbyte mellan två eller flera 

informationssystem och möjligheten för dessa att använda informationen som utbytts(IEEE, 

1991). 

1.7.3 IT-Artefakt 

En artefakt är en abstraktion, skapad av människan för att representera någonting som inte 

nödvändigtvis finns i den fysiska världen. Termen är konstruerad från art (“skapad”) och fakt 

(latinska faktum), vilket sammanslaget blir “skapad fakta”(Krippendorff, 2006). 

 

Gregor och Hevner (2013) beskriver i sitt arbete att en IT-artefakt inom design science området 

är något som är beskrivet på en abstrakt nivå. En sak som enkelt kan instansieras till någonting 

påtagligt. Detta kan vara en design, en metod eller en algoritm.  

1.7.4 Business Process Modeling Notation (BPMN) 

BPMN är en modelleringsnotation vars syfte är att illustrera affärsprocesser. Modellering av en 

affärsprocess i BPMN ger möjlighet till att definiera de förutsättningar som krävs för att varje 

aktivitet inom processen skall fortlöpa. Fokus ligger på att det ska vara lätt att förstå för alla 

inblandade parter. Notationen är framtagen av Object Management Group. 

 

En ytterligare fördel med att använda BPMN är att det är designat för att kunna utökas med 

element som normalt inte ryms i en notation. Det kan bli användbart om man verkar i en nischad 

bransch eller vill beskriva en väldigt specifik process.(Manouvrier och Ménard, 2008) 

1.7.5 Unified Modeling Language (UML) 

UML-notationen innehåller flera typer av diagram, som är skapade för olika ändamål. En av 

dessa är klassdiagram, som är skapat för att illustrera strukturen i en objektorienterad design. 

Klassdiagram presenterar klasser och relationer mellan klasser. Klasser innehåller metoder och 

har egenskaper (Bennet, McRobb och Farmer, 2006). 
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1.7.6 Service Oriented Architecture (SOA) 

En Service är en komponentbaserad designlösning inom mjukvarudesign som bygger på att 

enkapsulera en viss affärsprocess eller funktionalitet och göra den tillgänglig för andra 

komponenter att konsumera. Idén är att service-konsumenter skall vara ovetande om vad som 

sker inuti en service. SOA är en arkitektur, som bygger på en sammansättning av services för 

att spegla affärsprocessers verkliga komposition. Användandet av SOA i design bidrar till låg 

koppling av komponenter. (Service Oriented Architecture, 20/5-14) 

1.7.7 Web Services 

Web services är ett samlingsnamn för kombinationen av flera tekniker för utbyte av information 

mellan applikationer. Designmodellen är ett populärt och påtagligt exempel på hur SOA kan 

implementeras. Informationsutbytet sker på ett standardiserat sätt över öppna protokoll. 

Formatet för data som överförs är SOAP, vilket definieras med hjälp av XML. Varav 

kommunikationen sker över HTTP-protokollet (Introduction to Web Services, 20/5-14). 

1.7.8 Software as a Service (SaaS) 

Software as a Service är en affärsmodell som bygger på att tillhandahålla mjukvara över internet 

och låta kunder prenumerera på tjänstens funktionalitet. Ofta huserar mjukvaran i ett datacenter 

och kunden får åtkomst till tjänsten via en webbläsare.(Erbes, Motahari-Nezhad och Graupner, 

2012) 

1.7.9 Observer-pattern 

Observer-pattern är ett designmönster inom mjukvarudesign som bygger på ett ett-till-många 

förhållande mellan objekt. Mönstret innehåller följande delar: Subject som utannonserar att 

förändring har skett. Observer som prenumererar på förändringar från ett Subject.(Freeman, 

Bates, Sierra och Robson, 2004t) 

1.7.10 XSLT 

XSLT är en teknik som används för att omvandla XML dokument. Exempelvis för att ändra 

strukturen, addera eller subtrahera innehåll. Resultatet blir ett nytt dokument som möter de 

specifikationer man definierat i ett XML schema (XSL Transformations, 20/5-14). 
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1.7.11 CAT-verktyg 

CAT-verktyg eller computer-assisted translation-verktyg är ett begrepp inom 

översättningsbranschen. Det refererar till de verktyg en översättare idag har tills sin hjälp i 

översättningsprocessen av digitala dokument. Varav de mest väsentliga består av 

översättningsmjukvara samt översättningsminnen. Tekniken bygger på att dela in dokument i 

segment och sedan översätter användaren dokumentet, segment för segment. Ett av de populära 

CAT-verktygen är SDL Trados Studio. (Craciunescu, Gerding-Salas, Stringer-O'Keeffe, 2004) 

Översättningsminne 

Ett översättningsminne innehåller en översättning av ett eller flera digitala dokument 

segmenterade i  käll- och målspråk. Översättningsminnet tillåter översättaren att spara en 

tidigare översättning för senare användning, vilket innebär en enorm tidsbesparing i 

översättningsprocessen. (Craciunescu, Gerding-Salas, Stringer-O'Keeffe, 2004) 

Minnesmatchning 

I det fall då ett översättningsminne existerar, där innehållet stämmer överens med de krav som 

finns för att översättningen skall kunna användas i det nya dokumentet så kan översättaren göra 

en så kallad minnesmatchning. (Craciunescu, Gerding-Salas, Stringer-O'Keeffe, 2004) 

 

Det innebär att översättaren kan matcha tidigare gjord översättning mot ny källtext. Olika 

algoritmer används för att hitta matchningar, oftast i kontext. Där algoritmen tittar på om 

segmentet före och efter aktuellt segment i det nya digitala dokumentet stämmer överens med 

de segment som befinner sig före och efter i det digitala dokument som finns i minnet. Detta 

kallas för Context Match. Utöver context matches så existerar olika grader av matchningar och 

bestäms utefter olika kriterier men principen är den samma.(Craciunescu, Gerding-Salas, 

Stringer-O'Keeffe, 2004) 

Analysfil 

Inom översättningsbranschen är det vanligt att man som affärsmodell debiterar kunden per ord, 

hellre än att ta betalt per sida eller per översättar-timme. Eftersom olika översättare jobbar olika 

snabbt, helt oberoende av kvalitet. Som en delprocess i att offerera kunden så görs en 

sammanställning över antalet ord och antalet segment som matchats mot aktuellt 

översättningsminne.  

1.7.12 Memsource Cloud 

Memsource Cloud(Härefter Memsource) är en SaaS-lösning, utvecklad av det tjeckiska 

företaget Memsource. Tjänsten tillhandahåller en komplett uppsättning CAT-verktyg och riktar 

sig till språkföretag, översättningsavdelningar samt enskilda översättare(Memsource, 

20140524) 
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2. Litteraturgenomgång 

EAI-området är inte någonting nytt, utan det existerar redan välarbetade tekniker och standarder 

som fokuserar på att lösa problematiken med interoperabilitet. Nedan följer en litteraturstudie 

som syftar till att presentera tidigare forskning inom området. Flertalet artiklar tycks se på 

problemet med endast ett perspektiv, antingen utefter en organisations behov eller utifrån 

informationsystemens förutsättningar. Litteraturgenomgången presenterar först forskning 

utifrån ett teknisk perspektiv, därefter ett organisatoriskt perspektiv. 

2.1 Litteratur med ett teknisk perspektiv 

Litteraturen inom EAI-området beskriver att det är nödvändigt att standardisera 

kommunikationen mellan informationssystem för att möjliggöra interoperabilitet. Låg koppling 

mellan två system är också något som klingar högt när interoperabilitet står i fokus (Hohpe och 

Woolf, 2010). Vidare beskriver litteraturen att en centraliserad form av kommunikation 

underlättar ett enhetligt informationsutbyte mellan informationssystem (Manouvrier och 

Ménard, 2008). Olika designmönster finns för att uppfylla detta krav. 

 

En populär metod inom området för att åstadkomma en centraliserad kommunikationskanal är 

användandet av en Web Service som vidarebefordrande aktör(Liu, Zhang, Xiong och Lv, 2006) 

(Gudivada och Nadigam, 2005) (Li, Che och Liu, 2012). Där en integrations-service sköter all 

kommunikation mellan andra services och agerar som en vidarebefordrande aktör mellan 

informationssystemen inom organisationen. Författarna argumenterar för att Web Services går 

hand i hand med låg koppling och hög sammanhållning. 

 

Trenden går mot mer integration av SaaS-lösningar i den dagliga verksamheten. Erbes, 

Motahari-Nezhad och Graupner (2012) menar att detta ger nya möjligheter för organisationer 

att skapa värde, men innebär också att nya utmaningar som integritet av data och 

åtkomstproblem. Lässig och Ullrich (2013) menar att en lösning som integrerar en SaaS-tjänst 

i en informationsinfrastruktur måste använda sig av asynkron kommunikation. Utöver det så 

menar Han, Sun, Wang och Li (2010) att en stor utmaning är att behålla integriteten på 

organisationens data, vilket man kan lösa genom att inte lagra data på tjänstens servrar och 

använda säkra medel för kommunikation. 

 

Harikumar, Lee, Yang, Kim och Kang (2005) tar detta ytterligare ett steg och beskriver en 

vidarebefordrande service som implementerar event-observer pattern för kommunikation 

mellan services inom organisationen. Den vidarebefordrande servicen agerar observer och 

lyssnar efter redan definierade event. När ett event fångas så utförs den affärsprocess som tillhör 

eventet. I det fall då data behöver transformeras så sker detta i den vidarebefordrande servicen. 

Kommunikationen sker fortfarande med tekniker som anses traditionella för Web Services. 
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2.2 Litteratur med ett organisatoriskt perspektiv 

Det är viktigt att se på organisationen från ett organisatoriskt perspektiv. Nedan följer en 

genomgång av forskning inom EAI, med detta förhållningssätt.  

 

Manouvrier och Ménard (2008) menar att man bör hålla riktade intervjuer med nyckelpersoner 

i verksamheten för att på bästa sätt fånga de verkliga kraven på en intregationslösning. Därför 

anser de att man bör fånga åsikter Resarch & Development (R&D) såväl som affärsanalytiker. 

Det poängterar att det är viktigt att inte bara ha ett för tekniskt perspektiv utan istället få med 

personer med såväl organisatorisk som teknisk kunskap. Detta för att kunna identifiera det mest 

värdeskapande förändringarna. 

 

Brahe och Bordbar (2007) har tagit fram en modellbaserad metod för att skapa processmodeller 

över en affärsprocess och därefter implementera dom i web services. De argumenterar för precis 

som Manouvrier och Ménard att det är viktigt att utnyttja personer med insyn i verksamheten i 

sitt arbete. Deras metod sätter modellering i fokus och det är modellen som hela tiden utgör den 

huvudsakliga representationen av den slutgiltiga lösningen. Där man inledningsvis börjar på en 

organisatoriskt nivå och låter en affärsanalytiker skapa en processmodell för att sedan gå vidare 

till systemanalytikern som får skapa en systemmodell och slutligen låter en utvecklare arbeta 

fram en exekverbar modell. De menar att varje modell ska baseras på den föregående för att 

bibehålla fokus på organisationen.  

 

Huang, Chu, Li, och Yen (2008) samt Hentrich och Zdun (2009) menar på att gapet är för stort 

mellan design av affärsprocesser och transformering till teknisk design. Författarna beskriver 

utförligt metodik för hur man skall gå till väga när man transformerar affärsmässiga modeller 

till mer tekniska. 

 

Hübner och Elmhorst (2008) beskriver vikten av att integrera alla nivåer av verksamheten, och 

att det ofta krävs mest tid för att lösa organisatoriska problem som att identifiera 

nyckelprocesser och verksamhetsbunden praxis. De rekommenderar att man använder 

anpassade program för att dokumentera och planera förändringar i en verksamhet då det är 

nödvändigt att ha uppdaterad information för att kunna anpassa verksamheten vid förändringar 

och implementering av nya funktioner.  

 

Vidare så beskriver Johannesson och Perjons (2008) behovet av att på ett korrekt och 

beskrivande sätt kunna modellera en EAI lösning. De argumenterar för att många modeller är 

ostrukturerade och blir för komplexa då det ska visa både maskinell och mänsklig felhantering 

samt de olika typerna av data som behandlas.  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras de metoder och förhållningssätt vi tillämpat under 

arbetets gång. 

3.1 Design Science som Forskningsstrategi 

Som vi tidigare nämnt under avsnitt 1.4 Tillvägagångssätt så har vi valt att använda oss av 

design science och de riktlinjer som Gregor & Hevner (2013) redogör för i deras artikel 

Positioning and Presenting Design Science Research för att presentera vårt kunskapsbidrag.  

 

Peffers, Tuunanen, Rothenberger och Chatterjee (2007) presenterar och demonstrerar i sin 

artikel Design Science Research Methodology en metodik för att utföra forskning enligt design 

science inom området Informationssystem. Vi har kombinerat denna metodik med traditionell 

systemutvecklingsmetodik hämtad ur Dennis, Wixom och Roth's (2009) bok System Analysis 

and Design, som de har valt att kalla System Development Life Cycle(SDLC). Detta har vi gjort 

eftersom vår kunskapsprodukt är ett designförslag. Vi  beskriver nedan hur detta flätas samman 

i vårt arbete. 

 

 
 

Figur 1, Illustration av hur vi kombinerat design science med SDLC. 

3.2 Planering-, Analys- och Designfas i design science 

Design Science och Systemutvecklingsmetoder är nära kopplade (Oates, 2006). Eftersom 

kunskapsprodukten i detta arbete var att ta fram ett designförslag presenteras nedan de tre första 

faserna som återfinns i en traditionell systemutvecklingmetod: planering, analys och design 

(Dennis, Wixom och Roth, 2009). 
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3.2.1 Planeringsfas 

Planeringsfasen av en systemutvecklingsmetod initieras med att någon inom organisationen 

definierar ett affärsmässigt behov. Möjligheten till att skapa ekonomiskt värde med hjälp av 

informationsteknologi identifieras (Dennis, Wixom och Roth, 2009). Manouvrier och Ménard 

(2008) beskriver att en inledande fas i ett EAI-arbete består av ledningens erkännande av 

problemet och att de inser värdet av en interoperabilitetslösning Detta relateras till design 

science forskningens  Problem Identification and motivation (Peffer m.fl, 2007). 

 

Som en inledande fas i detta arbete träffade författarna av detta arbete organisationens IT 

Operations Manager. Det var tillsammans med denne individ vi identifierade möjligheten till 

att skapa värde genom en interoperabilitetslösning. 

3.2.2 Analysfas 

Både Beynon-Davies (2006) och Manouvrier och Ménard (2008) menar att det är viktigt att 

skapa sig en förståelse för hur den nuvarande organisationen fungerar innan man kan designa 

en ny lösning. De menar att ett verktyg för att skapa sig denna förståelse är att modellera den 

aktuella affärsprocessen.  

 

Därefter argumenterar de för att Intervjuer är en viktig del i denna modelleringsprocess och att 

man bör utföra riktade intervjuer för att försöka fånga det verkliga behoven i verksamheten. 

Det finns flera fördelar med att intervjua nyckelpersoner från olika verksamhetsområden för att 

bilda sig en övergripande bild av verksamheten och inte fokusera för mycket på tekniken som 

ska användas. Dessa intervjuer kommer att visa vilka krav som ska vara med i designförslaget 

och vilka som snarare tillhör visionen man strävar mot och kan implementeras i ett senare 

skede. Meningen är att identifiera de mest värdeskapande förändringarna. (Manouvrier och 

Ménard, 2008).  

 

Med detta som grund så har vi utformat frågor till riktade semi-strukturerade intervjuer och 

försökt att skapa oss en förståelse över affärsprocessen utifrån ett tekniskt och ett 

organisatoriskt perspektiv. Varför vi valde att hålla två intervjuer, en med en teknisk kunnig 

person och en med två organisatoriskt kunniga personer. 
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Figur 2, Illustration över hur vår Analysfas är utformad. 

 

I en traditionell systemutvecklingsmetod definierar man med hjälp av kravinsamlingsmetodik 

vad en ny lösning skall kunna utföra. Vilket kan relateras till Peffers m.fl (2007) Define 

Objectives of a Solution. Vidare argumenterar Peffers m.fl (2007) för att en lösning skall bygga 

på tidigare kunskap inom området vilket innefattar referenslitteratur och forskning, som 

återfinns i kapitel 2 Litteraturgenomgång 

 

Våra intervjuer och kravinsamlingen har skett efter samma tekniska och affärsmässiga 

perspektiv som analysen av den aktuella affärsprocessen. 

3.2.3 Designfas 

 

Designfasen i en systemutvecklingsmetod utgår från den kunskap som samlats in under 

analysfasen och resulterar i en design som är baserad på denna kunskap (Dennis, Wixom och 

Roth, 2009). Detta kan relateras till Peffers m.fl (2007) Design and development steg där en 

design bygger på tidigare forskning. Det innebär att vår design blir en summering av den 

förståelse vi skapat under analysfasen och den kunskap vi samlat in under 

litteraturgenomgången. 
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Figur 3, Illustration över hur vår designfas är utformad. 

 

Resultatet av designfasen i en traditionell systemutvecklingsmetod sammanfaller  med Peffers 

m.fl (2007) Design and Development. Produkten av designfasen i en traditionell 

systemutvecklingsmetod är en abstraktion av den nya lösningen och vad den lösningen skall 

kunna utföra (Dennis, Wixom och Roth, 2009). Detta är också vår kunskapsprodukt. 
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3.3 Demonstration, utvärdering och publicering i design science 

Vi har valt att inte gå längre i den traditionella systemutvecklingsmetodiken då målet med 

denna undersökning var att ta fram ett designförslag och låta organisationen sköta 

implementationen. 

 

Därmed slutar även sammanflätningen av de två metoderna och nedan presenteras de fortsatta 

stegen i Peffers m.fl (2007) design science metodik. 

3.3.1 Demonstration 

I enlighet med Peffers m.fl (2007) metod kommer vi demonstrera hur vi löser organisationens 

interopabilitetsproblem genom att redogöra för hur vårt designförslag uppfyller de krav vi 

tidigare definierat under analysfasen. Detta kommer vi göra genom att metodiskt gå igenom 

och motivera hur vi uppfyller varje krav.  

3.3.2 Utvärdering 

Som metod för att utvärdera hur vårt designförslag löser de definierade problemen med 

automatisering och interoperabilitet så har vi presenterat förslaget för Semantix Chief 

Information Officer samt IT Operations Manager.  

 

Vi har valt att utvärdera designförslaget genom att djupgående undersöka hur väl det skulle 

passa in i den nuvarande informationsinfrastrukturen. Detta faller under den 

observationsfokuserade utvärderingmetoden som Hevner, March, Park och Ram, (2004) 

presenterar. Vi anser att det bästa sättet att utvärdera vår kunskapsprodukt på var att mäta hur 

pass väl intressenterna finner vårt designförslag lösa deras problem med interoperabilitet. 

  

Därmed undersöker vi hur väl förslaget löser det definierade problemet ut efter ett 

organisatoriskt samt tekniskt perspektiv och vi anser att dessa två nyckelpersoner har tillräcklig 

kompetens för att utvärdera den organisatoriska nyttan såväl som den tekniska.  

3.3.3 Publicering 

Communication är det sista momentet och innebär att man kommunicerar ut problemet samt 

dess relevans till andra forskare och intressenter, exempelvis människor som är verksamma 

inom branschen (Peffers m.fl, 2007). Detta uppnår vi genom att publicera vårt arbete i DiVA-

portalen vilket är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser 

producerade vid sammanlagt 34 svenska lärosäten (Om DiVA Portal, 21/5-14). Då detta arbete 

utförts på en kandidatnivå anser vi det tillräckligt.  
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3.4 Datainsamlingsmetodik 

Hevner m.fl (2004) påpekar nyttan av att samla in data med väluttänkta och rigorösa metoder. 

Varför vi här nedan presenterar den datainsamlingsmetodik vi har använt i detta arbete. Den 

data som samlats består av olika personers bild av hur den aktuella affärsprocessen ser ut och 

hur de förväntar sig att den förbättrade affärsprocessen ska fungera. Det vill säga, den första 

delen av intervjutillfället har ägnats åt beskrivande kunskap som syftar till att hjälpa oss att 

skapa en förståelse över affärsprocessen. Medans den andra delen ägnats åt vad som kan 

klassificeras som traditionell kravinsamling.  

3.4.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Vi har genomfört en kvalitativ insamling av data med hjälp av semi-strukturerade intervjuer då 

det lät oss göra en djupgående analys inom området och ha kontroll över intervjun samtidigt 

som ett ledigt samtal kunde föras (Oates, 2006). 

 

I den mån det tilläts av intervjuobjektet så spelades intervjun in och anteckningar fördes som 

komplement. I det fall då intervjuobjekten inte tillät att intervjun spelades in så fördes mer 

detaljerade anteckningar. 

 

Under en intervju är det bra att vid lämpligt tillfälle summera den information man fått och 

verifiera att den är korrekt, detta visar att man är intresserad och lyssnar samt bidrar till att 

undvika missförstånd. Det var något som vi tillämpade och vi bjöd även in intervjuobjektet till 

att fråga om det var något som var oklart eller något som denne ville utöka i slutet av intervjun. 

(Dennis, Wixom och Roth, 2007) 

3.4.2 Intervjuer som kravinsamlingsmetodik 

Intervjuer är den vanligaste kravinsamlingsmetodiken. Dess syfte är att fånga en enskild eller 

ett fåtal personers uppfattning om hur en ny lösning skall fungera (Dennis, Wixom och Roth, 

2007).  

 

Dennis, Wixom och Roth (2007) betonar vikten av att intervjua personer från olika delar av 

verksamheten och med olika roller. Då de ofta svarar olika på samma fråga hjälper det till att 

skapa en helhetsbild och se saker ur olika perspektiv. Det är även viktigt att notera den sociala 

relationen som föreligger mellan intervjuansvarig och intervjuobjekt. Då det påverkar de svar 

personen ger. (Oates, 2006) 
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3.4.3 Utformning av intervjuer 

Som en inledande steg i våra intervjuer skickade vi information till intervjuobjekten för att 

introducera dom i ämnet. Detta för att intervjuobjekten skulle kunna bilda sig en uppfattning 

om vilken typ av information vi sökte. 

 

Under intervjutillfället så började vi med att förklara närmare vad vårt mål med intervjun var 

och hur vi ämnade komma fram till detta. Vi gav närmare information kring hur vi lagt upp 

ordningen på frågor och att vi skulle sammanfatta informationen i slutet så vi inte missat något. 

Vi poängterade att vi inte själva skulle komma med några förslag utan att målet var att fånga 

deras bild av verkligheten. 

 

Vi började med övergripande frågor om den nuvarande processen och vad som skulle kunna 

förbättras med den. Vi gick sedan vidare och försökte fånga vilka utrymmen till förbättringar 

som fanns och i samband med detta identifiera de största flaskhalsarna. Detta då möjligheter 

till förbättringar och flaskhalsar ofta hänger ihop. 

 

Detta följde vi sedan upp med frågor om hur en ny förbättrad process skulle kunna utformas. 

Vi gick igenom vilka tekniska och affärsmässiga krav som den var tvungen att uppfylla och 

vilken funktionalitet som var önskvärd. Vi avslutade med att fråga om det var något som inte 

redan uppkommit som vi borde ta hänsyn till och sammanfattade sedan informationen så vi 

uppfattat den korrekt. 
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3.5 Metodik för dataanalys 

I detta avsnitt beskriver vi hur vi har gått tillväga för att analysera den informationen vi tidigare 

samlat in. 

3.5.1 Modellering som ett analytiskt verktyg 

Manouvrier och Ménard (2008) menar att för att kunna automatisera en affärsprocess så måste 

man först skapa sig en förståelse över hur den nuvarande processen fungerar. De argumenterar 

för att ett kraftfullt verktyg för att skapa sig en övergripande bild men samtidigt en djup 

förståelse över affärsprocessen är användandet av modellering.  

 

Modellering spelar en viktig roll inom EAI-området, då det är ett verktyg som kan användas 

för att skapa en förståelse över en affärsprocess utformning. En bra modell ska visa de 

aktiviteter som ingår i en process, relationerna mellan de olika aktiviteterna och den data som 

behandlas vid en given aktivitet inom processen. Det ska även vara tydligt var processen börjar 

respektive slutar. (Manouvrier och Ménard, 2008) 

 

Vi har valt att använda BPMN som modelleringsnotation för affärsprocesser då notationen inte 

bara riktar sig till tekniker utan också affärsrelaterade intressenter (Manouvrier och Ménard, 

2008). 

3.5.2 Utformning av dataanalys 

Som ett inledande steg i vår analys av den insamlade datan så lyssnade vi igenom den första 

halvan av den organisatoriskt riktade intervjun som innehöll de övergripande frågorna över den 

nuvarande processen. Detta för att identifiera de huvudsakliga aktiviterna i affärsprocessen. 

Under tiden vi lyssnade så modellerade vi fram en BPMN-modell över den nuvarande 

processen. 

 

Detta var ett iterativt arbete, då vi först lyssnade igenom hela intervjun och skapade en första-

modell utifrån det. Därefter skapade vi oss en ökad förståelse över processen genom att lyssna 

igenom enskilda delar av intervjun flera gånger och komplettera modellens detaljrikedom. 

 

Manouvrier och Ménard (2008) menar att man bör modellera med automatisering i åtanke, 

varför vi tog hänsyn till de aktiviteter i processen som kunde ske parallellt, detta för att kunna 

låta den automatiska processen utföra flera aktiviteter samtidigt och därmed öka effektiviteten. 

För att skapa oss en förståelse över det tekniskt tunga aktiviteterna som sedan skulle spela en 

viktig roll i automatiseringen lät vi illustrera dessa som sub-processer i modellen och därefter 

modellera dom separat med hjälp av material från den tekniskt riktade intervjun. 
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3.6 Designmetodik 

Härefter redogör vi för den metod vi använt för att arbeta fram en automatiserad affärsprocess. 

Vår design grundar sig på den kunskap och förståelse vi kommit fram till under 

litteraturgenomgången samt de krav som identifierades under intervjuerna med Semantix. 

3.6.1 Automatiska processer i BPMN 

Vi har valt att även illustrera den automatiska affärsprocessen i BPMN för att bibehålla det 

organisatoriska perspektivet i vår design. Beslutet att använda samma modelleringsspråk  i den 

automatiska affärsprocessen motiverar vi med att det blir lättare för de intressenter som 

designförslaget riktar sig till att förstå.  

3.6.2 Teknisk design med UML 

För att illustrera den tekniska designen i vårt arbete så har vi valt UML som modelleringsspråk. 

UML är det mest populära verktyget inom branschen och används primärt i objektorienterad 

modellering (Bennet, McRobb och Farmer, 2006). 

3.6.3 Utformning av designprocessen 

Manouvrier och Ménard (2008) menar att man inledningsvis i en design måste se till 

interoperabiliteten i informationsinfrastrukturen. Det vill säga, att lösa hur informationssystem 

skall kunna kommunicera och utbyta information enkelt utan att det påverkar 

kärnfunktionaliteten. Varför vi började se på en ny lösning utefter informationssystemens 

interaktion med varandra. 

 

Efter att ha sammanställt de tekniska och affärsmässiga kraven från våra intervjuer såväl som 

litteraturgenomgången började vi identifiera de aktiviteter som skulle kunna automatiseras. 

Utifrån den kunskap vi inhämtat från litteraturgenomgången började vi modellera 

designförslaget, först i UML för att uppfylla de tekniska kraven och sedan i BPMN för att 

övergripande beskriva den nya affärsprocessen.  
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4. Artefakt Beskrivning 

I detta kapitel presenterar vi det designförslag vi har tagit fram i vårt arbete. Vi har följt den 

process som vi tidigare beskrivit under 3.2 Planering-, analys- och designfas i design science. 

4.1 Semantix informationsinfrastruktur 

Här följer en beskrivning av den informationsinfrastruktur som den affärsprocess vi har 

automatiserat verkar i. Informationsinfrastrukturen består av ett OMS-system, samt ett CRM-

system. Utöver dessa två system involverar affärsprocessen CAT-verktyg och tillhörande arkiv 

av filbaserade översättningsminnen. Utöver detta så finns även prisberäkningsprogramvara för 

att utföra ekonomiska beräkningar som beslutsstöd i ett projekt. Nedanstående modell visar hur 

informationsinfrastrukturen ser ut på ett mer överskådligt sätt. 

 

 
 

Figur 5, En överskådlig illustration av Semantix nuvarande informationsinfrastruktur. 
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4.2 Nuvarande affärsprocess för offerthantering 

Nedan följer en redogörelse av affärsprocessen för offerthantering som den såg ut när vi 

undersökte den. I bilaga 1 finner ni en detaljerad BPMN-modell över den nuvarande 

affärsprocessen.  

4.2.1 Initiering av offertberäkning 

En förfrågan om offert kan initieras från två olika medier: via OMS-systemet där redan 

existerande kunder kan begära offert i en semi-automatiserad stil eller via mail-kontakt direkt 

med en projektledare. Till förfrågan hör digitala dokument för översättning samt kringliggande 

information om projektet så som källspråk och målspråk, källtextens prisgrupp och projektets 

tidsspann. Det kan förekomma fall då projektledare behöver återkoppla till kunden efter 

nödvändig information, i det fall kunden utelämnat det i sin ursprungliga förfrågan. Rutiner 

existerar för att upprätthålla en katalogstruktur över kunder och deras tillhörande projekt, då 

kraven på spårbarhet är hög. 

4.2.2 Registrering av offert 

När man har all information som krävs för att beräkna en offert bekräftas detta till kund. Vid 

stora projekt eller om annan anledning föreligger kan projektledaren begära en 

kreditupplysning på kunden innan man går vidare. Saknas kunden i CRM-systemet måste den 

först registreras innan man kan gå vidare till OMS-systemet för att skapa det specifika projektet 

och därmed få en unik identifierare till offerten i form av ett offertnummer.  

4.2.2 Analys i CAT-verktyg 

Parallellt med att kundens förfrågan registreras i OMS-systemet så analyseras de digitala 

dokumenten i CAT-verktyg vilket ger underlag för prisberäkningen. CAT-verktyget levererar 

en analysfil med ordantal och graden av minnesmatchningar om översättningsminne existerar. 

Analys-filen lagras på samma filyta som källfilen för att användas i nästa steg. 

4.2.3 Beräkning av kostnad 

Analysfilen importeras sedan i prisberäkningsprogramvaran där man tillsammans med en 

prislista beräknar kostnader relaterade till projektet. Prislistan kan vara kundspecifik och 

regleras då via ett kundavtal där man i förväg har bestämt minimipris och kostnad för olika 

matchningsnivåer. Finns det ingen kundspecifik prislista använder man en generell. Prislistorna 

är indelade i olika prisgrupper då en juridisk översättning generellt kostar mer än en 

standardöversättning. Slutligen så lägger man på kostnader för de extra tjänster som behövs för 

att möta kundens krav, exempelvis express-leverans eller om filernas layout och formatering 

kan komma behöva justeras. Eftersom Semantix verkar i flera nordiska länder så beräknas priset 

utifrån för landet aktuell valuta. 
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4.2.4 Återkoppling till kund 

Den kostnad som man fick fram från prisberäkningsprogramvaran och de olika 

matchningsgraderna sammanställs sedan till en offert som lagras på samma filyta som källfilen 

och analysen för att slutligen skickas till kund.  
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4.3 Identifierade problem med nuvarande affärsprocess 

Den ovan beskrivna processen innehåller flera möjligheter till förbättringar. Ett övergripande 

problem är att information inte utbyts mellan varken informationssystem eller programvaror. 

Det finns alltså ingen eller väldigt låg grad av interoperabilitet i processen.  

 

Ett bra exempel på detta är OMS-systemet. Det består av 2 olika delar, dels en kund-del och en 

projektledar-del. Kund-delen är ett webbgränssnitt där kunden kan som tidigare beskrivet 

skicka in en offertförfrågan. Problemet är att den information som kunden skriver in angående 

käll- och målspråk samt tilläggstjänster inte sparas i något gemensamt tillgängligt arkiv. 

Därmed måste en projektledare manuellt skriva in den informationen i prisberäkningssteget 

vilket innebär dubbel-arbete och ger utrymme för mänskliga misstag. 

 

Även information angående kundspecifik prislista saknas i CRM-systemet, visserligen står det 

huruvida ett avtal finns men möjligheten för prisberäkningsprogramvaran att automatiskt hämta 

informationen finns inte. Samma sak gäller även översättningsminnena, hade CAT-verktyget 

kunnat hämta information om kundspecifika översättningsminnen från CRM-systemet hade det 

manuella jobbet med att lokalisera och kontrollera ett minne kunnat undvikas. 

 

Vidare så lagras inte informationen från prisberäkningen i något gemensamt arkiv. Under 

sammanställningen av en offert måste en projektledare därmed manuellt lokalisera och mata in 

denna information i en offertmall. Offertmallen hämtas ifrån CRM-systemet och är redan 

populerad med kundinformation men prisberäkningen saknas.  
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4.4 Mål och krav med designförslaget 

Det övergripande målet med vårt designförslag var att presentera en lösning som skulle vara 

lätt för verksamheten att implementera men också erbjuda en bra grund för vidareutveckling i 

framtiden. Fokus låg på att informationsutbytet mellan OMS- och CRM-systemet skulle 

förbättras. Detta var ett kriterie som behövde uppfyllas för att skapa en framtidssäker 

informationsinfrastruktur och stå som grund för den affärsprocess vi ämnat automatisera. 

 

Det övergripande målet blev således att ta fram ett designförslag med fokus på interoperabilitet 

i den existerande miljön. De krav som designförslaget måste möta härstammar delvis ifrån våra 

intervjuer men även den litteraturgenomgång vi genomförde. 

 

Tidigare forskning tar som vi beskrev under 2.1 Litteraturgenomgång med ett tekniskt 

perspektiv upp olika rekommendationer man bör förhålla sig till i ett EAI-arbete. 

Rekommendationerna innefattade en centraliserad kanal där man med hjälp av en central 

vidarebefordrande service skapar möjligheten till asynkron kommunikation och därmed uppnår 

låg koppling och hög sammanhållning. 

 

För att skapa oss ett organisatoriskt perspektiv intervjuade vi den person som kan anses ansvarig 

över affärsprocessen tillsammans med en person som har lång erfarenhet av branschen och har 

djup insyn i processen. För att skapa oss ett tekniskt perspektiv intervjuade vi den tekniske 

specialist som skapat prisberäkningsprogramvaran.  

 

De önskemål och krav vi utvunnit ur våra intervjuer var utökat informationsutbyte mellan 

informationssystem och programvaror. Därefter önskades en påtaglig spårbarhet genom 

processen och notifieringar vid inkomna förfrågningar samt eventuella fel. Övriga önskemål 

var att mot kunder erbjuda en tydlig dokumentation av tjänsten och dess begränsningar samt en 

kontaktperson vid eventuella frågor.  

4.4.1 Specificering av krav 

Här är en mer specifik lista innehållande de organisatoriska och tekniska krav vi samlat in. 

Krav från intervjuer med Semantix 

● Analys skall ske automatiskt och inte via desktop-mjukvara. 

● Spårbarhet skall prioriteras i den automatiska processen. 

● Samma information ska inte behöva matas in mer än en gång. 

● Notifikationer ska ges vid lämpliga steg eller fel i processen. 

● Tydlig dokumentation om tjänsten och dess begränsningar ska finnas för kund. 

● Kontaktperson för frågor angående offertberäkningen ska tydligt framgå. 

Krav från tidigare forskning 

● Kommunikation skall ske genom en centraliserad kanal för att möjliggöra 

interoperabilitet. 

● Kommunikation med externa tjänster bör ske asynkront 

● Designa efter affärsprocessen, inte informationsinfrastrukturen. 

● Både den tekniska lösningen och affärsprocessen ska vara väldokumenterade 
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4.5 Avgränsningar vi gjort 

Det finns ett flertal avgränsningar vi varit tvungna att göra utifrån de mål och krav som vi 

utvunnit från Semantix. 

 

I intervjun med den tekniska specialisten uppkom önskemål på en utökad spårbarhet gällande 

prislistorna och möjlighet till att på användarnivå kunna se ändringar. Detta är något som vi 

inte inkluderat i vårt designförslag då det ligger utanför det fokus vi valt. Även om 

affärsprocessen inkluderar prislistorna och vi har ett fokus på spårbarhet så är det inte specifikt 

prislistorna vi ska behandla. 

 

Möjligheten till att låta kunder som tidigare inte är registrerats räkna på offerter diskuterades i 

den organisatoriska intervjun. Detta är dock något som skulle kunna missbrukas av både kunder 

och konkurrenter då man tappar spårbarheten över den part som nyttjar tjänsten. Det låg 

dessutom utanför vårt område eftersom varken CRM- eller OMS-systemet skulle vara inblandat 

i en sådan förfrågan och därför valde vi att inte ta det i beaktning i vårt designförslag 

 

Notifikationer är ett annat krav från våra intervjuer med Semantix, det är en funktionalitet som 

bör vara inkluderad i den tekniska lösningen, men då vi väljer att se på problemet med ett mer 

övergripande perspektiv så har vi valt att exkludera det från vårt designförslag. 

 

Dokumentation och best-practices för kund som ska lämna in en fil för offertberäkning var även 

det ett krav. Det är tydligt att vi inte kan behandla det då sådan dokumentation bör skrivas av 

någon som har mer insikt i återkommande problem i den ursprungliga affärsprocessen. 

Detsamma gäller även att utse en kontaktperson vid frågor angående offertberäkningen. Det är 

någon som Semantix får utse och utbilda själva. 

4.6 Design av förslaget 

Här presenteras det designförslag vi tagit fram under vår process. Designförslaget är vår 

kunskapsprodukt och består i huvudsak av två specialiserade services. Den ena servicen syftar 

till att lösa Semantix problem med informationsutbyte mellan olika informationssystem. Den 

andra servicen syftar till att automatisera offertberäkningen. Nedanstående modell visar hur den 

nya informationsinfrastrukturen ser ut i vårt designförslag 
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Figur 6, En överskådlig illustration över informationsinfrastrukturen i vårt designförslag. 
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4.6.2 Integrationsservicen 

Den integrationsservice vi designat består av ett flera logiska komponenter: 

 

Observer är en logisk komponent vars uppgift är att lyssna på nätverket efter redan definierade 

event samt returnera svar på behandlade förfrågningar. Observern lyssnar kontinuerligt efter 

inkommande förfrågningar över nätverket och placerar de inkomna förfrågningarna i en 

datastruktur. Denna datastruktur utgörs av en kö från vilken man kan prenumerera på event. 

 

DatabaseRequest är en abstrakt klass som tillhandahåller generell funktionalitet för att utföra 

förfrågningar asynkront mot en databasserver. Vidare existerar klasserna CRMDBRequest samt 

OMSDBRequest  som båda ärver av DatabaseRequest. DatabaseRequest Innehåller ett event, 

DatabaseRequestCompleted, som utlöses när svar från databasservern mottagits.  

 

RequestProcessor är en klass som innehåller metoder för att semantiskt konvertera och 

validera inkommande och utgående meddelanden med hjälp av XSLT-mallar. 

 

MessageEngine utgör den logiska kärnan i interaktionsservicen. MessageEngine skapar en 

instans av Observer vid uppstart samt prenumererar på de event som utlöses när Observer 

lägger till ett event i kön. När en förfrågan inkommer och ett event utlöses så instansieras en 

DatabaseRequest av korrekt subklass. I samband med att subklassen instansieras så skapas  en 

prenumeration på dess event DatabaseRequestCompleted. När detta event utlöses så 

instansieras klassen RequestProcessor och svaret från databasservern valideras och konverteras 

till ett format som avsändaren av förfrågan kan förstå. Efter att meddelandet validerats och 

konverterats så skickas det tillbaka från RequestProcessor till MessageEngine. MessageEngine 

vidarebefordrar sen meddelandet till Observer som returnerar det till den förfrågande parten. 
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Figur 7, En modell som övergripligt illustrerar strukturen i vår integrationsservice. 
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Nedan presenteras ett klass-diagram i UML över integrationsservicens struktur 

 

 
 

Figur 8,  ett klassdiagram över den objektorienterade strukturen i vår integrationsservice. 
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4.6.3 Translation Management servicen 

Den Translation Management Service vi har designat består av följande komponenter. 

 

IntegrationServiceAdapter är en klass som tillhandahåller funktionalitet för att kommunicera 

med den ovan beskrivna IntegrationsServicen.  

 

SaaSHandler ansvarar över kommunikationen med den externa tjänsten Memsource. Syftet 

med att SaaSHandler är att agera en säker knutpunkt mot API.et och exponera dess 

funktionalitet för resten av servicen. Kommunikationen med API:et sker asynkront och 

innehåller logik för felhantering. 

 

CurrencyHandler tillhandahåller samma funktionalitet som SaaSHandler. Dess uppgift är att 

tillåta servicen att hämta realtidsuppdaterad information om valutakurser. 

 

PriceCalculator är en klass som ansvarar över prisberäkningen. Den tar emot ett XML-

dokument innehållande information från analys av en fil, prislista samt uppdaterade 

valutakurser. När beräkningen är utförd returneras kostnaden. 

 

QuoteFileManager ansvarar för all filhantering som sker inom QuoteManager. 

 

QuoteManager utgör en delkomponent i Translation Management Service. Komponenten 

ansvarar över flödet i den automatiserade affärsprocessen. Med hjälp av QuoteFileManager 

övervakar QuoteManager en filyta där dokument godkända för prisberäkning hamnar. När en 

fil anländer till den övervakade filytan så skapas en katalog under en filyta dedikerad för 

prisberäkning. Paralellt skapar QuoteManager en XML-fil som skall husera all information 

rörande den specifika offerten och garanterar spårbarhet. Till filytan flyttas också det inkomna 

dokumentet.  

 

Sedan sker tre saker paralellt:  

 

● Dokumentet analyseras i den externa tjänsten med hjälp av SaaSHandler  

● XML-filen populeras med information från CRM-systemet och därefter OMS-

systemet 

● CurrencyHandler anropas för att hämta aktuella valutakurser.  

 

Med hjälp av IntegrationServiceAdapter, utlöser QuoteManager en förfrågan om information 

från CRM- respektive OMS-systemet. Responsen adderas till XML-filen. 

När XML filen blivit populerad med information så skickas den till PriceCalculator för 

slutgiltigt beräknande av kostnad. Svaret från PriceCalculator noteras ner i XML filen. 

Priset valideras och utvärderas, är det rimligt så skickas offert till kunden. 
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Nedan presenteras en övergripande modell över Translation Management servicens struktur 

 

.

 
 

Figur 9, En modell som övergripligt illustrerar strukturen i vår Translation Management Service 
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Nedan presenteras ett klass-diagram i UML över Translation Management Servicens struktur 

 

 
 

Figur 10, Ett klassdiagram över den objektorienterade strukturen i vår Translation Management Service 
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4.6 Affärsprocess efter automatisering 

Härefter redogörs den affärsprocess vi designat. I bilaga 2 finner ni även en detaljerad BPMN-

modell över den nya affärsprocessen. 

4.6.1 Initiering av offertberäkning 

En förfrågan om offert initieras från kund-delen av OMS-systemet. Till förfrågan hör 

information angående källspråk, målspråk, prisgrupp samt tilläggstjänster som expressleverans 

och efterjustering av layout. I de fall då kunden bifogat en fil av fel format eller missat att mata 

in begärd information visas ett meddelande om att filformatet inte stödjs eller att information 

behöver kompletteras. När tjänsten har all information som krävs för att beräkna en offert, så 

sparas källfil och kringinformation i XML-format ned på en filyta. 

4.6.2 Registrering av offert 

När Translation Management servicen upptäcker att en fil har anlänt till den övervakade filytan 

så skapas en katalog under en filyta dedikerad för prisberäkning dit filerna sedan flyttas. 

Därefter sker följande tre moment parallellt och oberoende av varandra.  

4.6.3 Hämta Kundinformation 

En förfrågan skickas från Translation Management servicen till Integrations servicen angående 

kundspecifik prislista och kompletterande information. Med hjälp av den informationen skickas 

sedan ytterligare en förfrågan via integrations servicen angående registrering av offert i OMS-

systemet, denna förfrågan resulterar i en unik identifierare till offertberäkningen i form av ett 

offertnummer. 

4.6.4 Analys i CAT-verktyg 

Källfilen skickas via Translation Management servicen till den externa tjänsten Memsource. 

Denna förfrågan resulterar i en analys innehållande matchningsgrader samt ordantal, vilket 

inkluderas i XML-filen.   

4.6.5 Begär Valutakurser 

Translation Management servicen hämtar aktuella valutakurser från Riksbanken. Svaret 

inkluderas i XML-filen.  
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4.6.6 Beräkning av kostnad 

När XML-filen innehåller information, angående kunden och dess prislista, matchningsgrader 

utifrån en analys samt aktuella valutakurser från Riksbanken så kan en prisberäkning utföras. 

Translation Management servicen använder den tidigare specificerade informationen för att 

beräkna en preliminär kostnad för översättning av inskickad källfil. Den preliminära kostnaden 

kontrolleras utifrån förutbestämda regler för att bedöma huruvida den är rimlig eller inte. Är 

kostnaden rimlig nedtecknas den till XML-filen. 

4.6.7 Återkoppling till kund 

När XML-filen är komplett med information angående preliminär kostnad returneras kostnaden 

till kund genom att presenteras på kund-delen av OMS-systemet. Informationen presenteras på 

ett överskådligt sätt med alternativ för att visa mer djupgående information angående 

matchningsgrader. 

 

4.7 Uppfyllande av mål och krav 

Här motiveras hur vi uppfyller de krav som tidigare beskrivits i stycke 4.4 Mål och krav med 

designförslaget. 

 

Genom att använda den externa tjänsten Memsource för automatisk analys så uppfyller vi kravet 

på att analysen av dokument utan desktop-mjukvara. 

 

Kravet på spårbarhet uppfylls i vår design genom att allt eftersom att den automatiska processen 

fortlöper så noteras den mottagna informationen i en central XML-fil som hör till en specifik 

offertförfrågan. 

 

Kravet på att information inte ska behöva matas in på flera ställen möter vi genom införande 

av en central integrationsservice som har till uppgift att möjliggöra informationsutbyte mellan 

OMS- och CRM-systemet, samt vår Translation Management Service. 

 

Samma integrationsservice uppfyller kravet på en centraliserad kanal för kommunikation, då 

den sköter allt informationsutbyte i informationsinfrastrukturen 

 

Kommunikation med den externa tjänsten kan ske asynkront då vi har delat upp vår Translation 

Management Service i tre delprocesser som kan operera oberoende av varandra.  

 

Genom att först ta fram modeller i BPMN utifrån affärsprocessen och sedan ta fram en teknisk 

lösning utifrån modellen så uppfyller vi kravet att designa efter affärsprocessen och inte 

informationsinfrastrukturen. 

 

Både den tekniska lösningen och den affärsprocess vi designat är väldokumenterade i form av 

BPMN-modeller och UML-diagram. Detta arbete beskriver även motiveringar bakom de beslut 

som ligger till grund för designförslaget. 
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5. Utvärdering 

Här utvärderar vi designförslaget efter den metod som vi beskrev under 3.3.2. Utvärdering. 

Under Organisatoriska synpunkter presenteras den utvärdering som berör de övergripande 

förändringarna. Under Tekniska synpunkter presenterar vi de synpunkter Semantix hade på de 

underliggande tekniska förändringarna.  

5.1 Organisatoriska synpunkter 

Inledningsvis så tyckte Semantix att den modell vi skapat över den nuvarande processen stämde 

nära överens med verkligheten. Gällande vårt designförslag, så hade Semantix skilda åsikter 

om på vilket sätt kunden skulle få feedback under processen. De föreslog att istället för att be 

kunden vänta medans tjänsten beräknar ett pris så skall systemet meddela kunden att det 

återkommer med ett svar via mail, men ge kunden ett referensnummer till offerten direkt. 

Semantix ville alltså flytta momentet begär offertnummer från OMS till ett tidigare skede i den 

nya affärsprocessen. 

 

Ytterligare ett förbättringsförslag till vår lösning var att som alternativ erbjuda denna tjänst även 

inom organisationen och ge projektledare möjlighet att beräkna kostnad med hjälp av tjänsten. 

 

Ett mer påtagligt förbättringsförslag var att Semantix önskade att affärsprocessmodellens 

referens till den XML-fil som vi tänkt skall husera all information om en offertförfrågan skall 

namnges tydligare för att bättre representera sitt syfte. 

 

Som ett sista förslag angående affärsprocessen tyckte Semantix att vår BPMN-modell haft 

möjlighet att ännu bättre skildra verkligheten om vi redan under vår organisatoriska intervju 

involverat nyckelpersonerna i modelleringen. 
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5.2 Tekniska synpunkter 

Den tekniska feedbacken vi fick från Semantix var att vårt designförslag skulle kunna fungera 

bra. Det fanns dock en del designbeslut som skulle behöva reflekteras över. 

 

Vårt beslut att använda en central XML-fil för att lagra all offertinformation var ett av dem. 

Detta då ett generellt mål vi inte fångat tidigare var att minska antalet filer som hanterades i 

verksamheten. Prestanda var även en viktig orsak till att lagra informationen i en databas istället 

för en XML-fil, då det går snabbare att utföra CRUD-operationer mot en databas. Detta är något 

som annars skulle kunnat skapa problem vid ett ökat antal offertberäkningar. 

 

Att hämta valuta vid varje offertberäkning var ett annat designbeslut som ifrågasattes, det var 

inte kritiskt att ha den senaste valutan vid en beräkning utan en uppdatering på en daglig basis 

hade fungerat lika tillfredställande. Genom att ändra detta minskas även tjänstens beroende 

gentemot andra system vilket bidrar till designmålet låg koppling, hög sammanhållning. 

 

Ytterligare ett förslag till förbättring var att innan en beräkning påbörjas så ska tjänsten 

kontrollera att alla kringliggande system är tillgängliga för kommunikation. Ett liknande förslag 

till förbättring var att tjänsten skall larma vid onormal tidsåtgång, så att en driftansvarig får mer 

kontroll över tjänstens tillgänglighet. Det poängterades även, att om en process stannat och gör 

det på grund av andra omständigheter än att de yttre beroendena inte var tillgängliga så ska det 

fortfarande vara möjligt att initiera en ny beräkning. 

 

I framtiden skulle även själva beräkningen av kostnad troligtvis flyttas in OMS-systemet istället 

för att hanteras som en logisk del i Translation Management servicen. Detta för att ytterligare 

renodla Translation Management servicen till att hantera analys och tillhandahålla det 

ytterligare funktioner som Memsource-API erbjuder. 
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6. Vår metod 

Här presenterar vi vårt kunskapsbidrag och den erfarenhet vi kan härleda ur processen med att 

ta fram ett designförslag som kunskapsprodukt.  

6.1 En organisationscentrerad metod för att automatisera en affärsprocess 

Vår metod är en konkretisering av de lärdomar vi dragit och den erfarenhet vi fått utifrån detta 

arbete. Metoden har vuxit fram och dragit nytta av samtliga steg i vår forskningsprocess. Från 

litteraturstudie, till utvärdering. 

6.1.1 Definiera och precisera affärsprocessen 

Ett förändringsarbete inleds med att en nyckelperson inom organisationen identifierar ett 

affärsmässigt behov och en möjlighet till att skapa värde genom exempelvis ny teknik. Som 

inledning bör man identifiera och definiera en specifik affärsprocess som man ämnar förändra. 

Det är viktigt att fastställa och avgränsa den som fristående från kringliggande processer.  

6.1.2 Identifiera nyckelpersoner 

Identifiera därefter nyckelpersoner kopplade till affärsprocessen. Det är vanligen personer som 

har ledande positioner eller djupare kunskap om affärsprocessen. Särskilj personer med teknisk 

respektive organisatoriskt kunskap. 

6.1.3 Förståelse av affärsprocessen 

Skapa en övergripande förståelse om affärsprocessen med hjälp av dessa personer, både från 

ett affärsmässigt och ett tekniskt perspektiv. Tillsammans med nyckelpersonerna definiera och 

illustrera affärsprocessen med hjälp av modellering. Identifiera de moment vars förändring 

skulle skapa störst värdeökning. 

6.1.4 Mål med förändringar 

Definiera krav på och mål med förändringen med hjälp den uppnådda förståelsen och de 

identifierade nyckelpersonerna. Skapa en djupare förståelse och undersök möjligheter med 

hjälp av referenslitteratur. Fastställ även de del-moment som begränsar en förändring.  

6.1.5 Illustrera förändringar 

Med hjälp av den djupare förståelsen och de möjligheter som påträffats i tidigare steg, skapa 

ett designförslag över organisatoriska respektive tekniska förändringar.  
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6.1.6 Presentera förändringar 

Presentera förändringarna för nyckelpersonerna och påvisa den potentiella värdeökningen. 

Anpassa presentationen till nyckelpersonens kunskapsområde. Inkorporera nyckelpersonernas 

återkoppling till presentationen i designförslaget. 

 

 
Fig 11, En illustration över vårt kunskapsbidrag. 

6.2 Motivering av metoden 

Här presenteras grunden för vår metod, de olika delarnas uppbyggnad och syfte. 

 

Under litteraturgenomgången visade referenslitteraturen på vikten av att Definiera och 

precisera affärsprocessen samt erkänna den som enskild. Detta var något vi fann viktigt då den 

affärsprocess vi ämnat förändra kan ses som en sub-process i en större affärsprocess. Även att 

identifiera nyckelpersoner  inom affärsprocessen var grundläggande för att kunna skapa sig en 

Förståelse av affärsprocessen och identifiera de mest värdeskapande förändringarna.  

 

När vi presenterade vårt designförslag för Semantix, ansåg de att vår Förståelse av 

affärsprocessen skulle gagnats av att redan under intervjuerna modellera tillsammans med 

intervjuobjekten. Detta var något vi valde att inkorporera i metoden. 

 

Mål med förändringar härstammar ur traditionell kravinsamlingsmetodik, hämtat ur 

referenslitteraturen under litteraturgenomgången. 

 

Illustrera förändringar  är en av de viktigare punkterna då man utan bra illustrationer inte kan 

framföra förändringarna så att nyckelpersonerna förstår potentialen. Detta är grundläggande i 

ett förändringsarbete, och flera författare beskriver vikten av att kommunicera det föreslagna 

förändringarna på ett sätt som är begripligt för intressenterna. Vi instämmer med det och 

rekommenderar BPMN som notation vid illustration av affärsproccesser.  

 

Att Presentera förändringar beskrivs både i referenslitteraturen och återfinns i en traditionell 

systemutvecklingsmetod som ett sista steg innan man börjar implementera en förändring.  
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7. Slutsats 

Här sammanfattas arbetet genom att återge vilka artefakter som har producerats och hur de löser 

det i Introduktionen definierade problemet samt hur vår metod och kunskapsbidrag förhåller 

sig till liknande metoder. 

 

7.1 Syftet besvaras 

Detta arbete har syftat till att undersöka hur man ur ett organisatoriskt perspektiv kan 

automatisera en affärsprocess. 

 

Det syftet har vi besvarat genom att ta fram ett designförslag som löser ett klassiskt problem 

med interoperabilitet, ett enkelt informationsutbyte mellan informationssystem. Detta har vi 

gjort åt en faktisk organisation med hjälp av delar ur en traditionell systemutvecklingsmetod.  

 

Designförslaget består av två artefakter; en Integration Service som syftar till att lösa Semantix 

problem med interoperabilitet samt en Translation Management Service som syftar till att 

automatisera den affärsprocess vi undersökt. 

 

Dessa artefakter har vi utvärderat genom att presentera dom för nyckelpersoner hos Semantix 

som förstår hur affärsprocessen fungerar och kan då ta ställning till hur pass väl vårt 

designförslag löser deras specifika problem.  

 

Utöver designförslaget så har vi härlett metoden En organisationscentrerad metod för att 

automatisera en affärsprocess ur vårt arbete. Metoden är av intresse för organisationer av 

likande storlek och liknande problem med interoperabilitet. 
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7.2 Kunskapsbidraget jämförs med liknande metoder 

Vårt designförslag och den metod vi tagit fram som båda är organisatoriskt centrerade anser vi 

vara av intresse för andra organisationer med traditionella informationsinfrastrukter. Detta då 

problemen vi löst inte är specifika för Semantix utan generella problem som ofta återfinns inom 

företag. 

 

Precis som Brahe och Bordbar (2007) samt Manouvrier och Ménard (2008) bygger vår metod 

på ett organisatoriskt perspektiv och mer specifikt att utnyttja nyckelpersoner inom 

verksamheten. Och precis som Brahe och Borbar (2007) så bygger vår metod på modellbaserad 

utveckling, där modellen anses som huvudsaklig representation av den färdiga lösningen.  

 

Det vår metod skiljer sig från Brahe och Bordbar (2007) samt Manouvrier och Ménard (2008) 

är att metoden är avgränsad i sitt utförande och fokuserar specifikt på en inledande fas i ett 

interoperabilitetsarbete. Metoden präglas dessutom av att vi härlett den ur vårt arbete med en 

mellanstor organisation, på det vis att mellanstora organisationer inte nödvändigtvis har 

avdelningar så som R&D och personer med roller som Systemanalytiker eller Affärsanalytiker. 

 

Då vi tagit fram designförslag för endast ett företag i det här arbetet så kan metodens tyngd 

ifrågasättas, vi menar dock att med tidigare motiveringar och metodens generella natur så kan 

den appliceras även på andra organisationer av liknande storlek. 
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8. Diskussion 

Att hålla ett organisatoriskt perspektiv vid automatisering av en affärsprocess visade sig vara 

bra. Att Semantix uppskattade vårt designförslag och fann att våra modeller matchade 

verksamheten är en bekräftelse på detta. 

 

Under arbetets gång upptäckte vi att det moment som krävde mest tid var att illustrera och 

definiera affärsprocessen med hjälp av modellering. Vi anser dock att den nedlagda tiden står i 

direkt proportion till den ökade förståelsen av processen.  

 

Den kunskapströskel som krävdes för att hitta ett bra angreppssätt på problemet var högre än 

förväntat. Det krävdes litteratur som förklarar grundläggande begrepp och metoder inom EAI, 

innan vi definierat processen på ett tillfredställande sätt. 

 

Slutligen vill vi säga att det var givande för oss att kunna utveckla kunskap som är så pass nära 

organisationen och vår framtida karriär inom branschen. 

8.1 Uppslag för vidare forskning 

Ett naturligt uppslag för vidare forskning från detta arbete skulle vara att undersöka 

implementationen av en automatiserad affärsprocess. Det kan även vara av intresse att 

undersöka automatisering av affärsprocesser ur ett bredare perspektiv, automatisering av 

affärsprocesser som har ytterligare beroenden av andra affärsprocesser.  

 

Något vi reflekterat över i vår forskningsprocess är att mycket litteratur ser negativt på att utgå 

ifrån ett tekniskt perspektiv vid förändringar av affärsprocesser. Detta är något som skulle 

kunna utforskas ytterligare. Är det möjligt att ta fram riktlinjer som jämställer dessa två 

perspektiv och bevisar motsatsen? 

  



40 

9. Sammanfattning 

Med hjälp av design science och delar av en traditionell systemutvecklingsmetod så har vi 

utvecklat kunskap om hur man kan automatisera en affärsprocess utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv. Genom att utföra arbetet på en verklig organisation med ett traditionellt 

interoperabilitetsproblem, så har vi påvisat att ett organisatoriskt angreppssätt fungerar. Ur vårt 

arbete har vi härlett en generell metod som kan appliceras på förändringsarbeten inom 

organisationer. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1(nästa sida), BPMN-modell över Semantix nuvarande offereringsprocess 
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Bilaga 2(nästa sida), BPMN-modell över de förändringar i affärsprocessen vi föreslår. 
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