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Sammanfattning: 

 

Business Analytics används idag i ökad grad i organisationer som grund till beslutsfattande. 

Ett av villkoren för att kunna använda sig av Business Analytics för att utföra analyser av data 

från olika källor är att det finns interoperabilitet mellan dem. Syftet med den här studien är att 

undersöka om det är möjligt att skapa en IT-artefakt som kan hämta data ifrån flertalet XML-

dokument med olika struktur för att uppnå semantisk interoperabilitet och på så vis 

möjliggöra för Business Analytics. Med olika struktur menar vi att benämningarna på 

taggarna skiljer sig språkmässigt men har samma semantiska betydelse. Lösningen skapas 

genom forskningsstrategin Design Science vilket innebär att en IT-artefakt utvecklas som 

kunskapsbidrag, och visar att en implementation av en lösning är möjlig för de semantiska 

problem vi identifierat. Resultatet av utvecklingen är en flexibel IT-artefakt där en användare 

kan koppla samman och hämta data från XML-filer med olika struktur. Denna 

sammankoppling skapas genom att användaren själv kan bygga upp och använda en ontologi 

med de ord som används som taggar i XML-filerna. Genom att använda ontologier på det här 

sättet visar vi med vår forskning att det är möjligt att uppnå semantisk interoperabilitet mellan 

XML-filer med olika struktur. Utifrån resultatet av den IT-artefakt vi skapar kan vi dra 

slutsatser om att det går att skapa en generell lösning för denna typ av problematik. 

 

Nyckelord: 

 

XML, Semantisk interoperabilitet, IT-artefakt, Ontologi, Semistrukturerad data, Design 

Science 

 

Abstract: 

 

Today Business Analytics is becoming increasingly popular and is utilized by organizations 

to analyze data that is used as support for decision-making. Business Analytics requires that 

interoperability exists between the data sources used to gather and compile data for analysis to 

ensure that data can be correctly interpreted. Therefore, the aim of this study is to investigate 

the possibility of creating an IT-artifact for querying several XML-documents consisting of 

various structures in order to achieve semantic interoperability, thus enabling Business 

Analytics. The structural differences considered in this report focuses on when XML-tags 

have been given different names that essentially have the same semantic meaning. The 

research strategy Design Science has been used when creating the solution. As a result of the 

research strategy the knowledge contribution is an IT-artifact. The IT-artifact is a Proof of 

concept that demonstrates a possible implementation of a solution that handles the semantic 

problems identified in this report. The result of the development is a flexible application that 

users can utilize to gather data from XML-files with different structures. This is made 

possible by letting the user create an ontology containing the tag names from the XML-files. 

By using ontologies like this we have given proof that it is possible to accomplish 

interoperability between XML-files with different structures. The conclusion that can be 

drawn from the development of the IT-artifact is that it is possible to create a general solution 

for the identified problem. 
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Begreppslista: 

 

Business Analytics 

En kombination av teknologier, applikationer, färdigheter och processer som används av 

organisationer med syfte att få en bättre inblick i sin verksamhet med hjälp av data och 

statistik. 

 

HTML (HyperText Markup Language) 

Ett märkspråk för hypertext som utformades för att visa upp data samt beskriva hur data 

presenteras. I HTML är enbart en viss uppsättning element och attribut tillåtna. 

 

Integrera 

Att sammanföra olika delar av något till en mer komplex helhet. 

 

IT-artefakt 

En artefakt är ett föremål konstruerat av människor. En IT-artefakt är en artefakt inom 

området informationsteknologi. 

 

JSON 

Textbaserat format som används vid utbyte av data främst över internet. 

 

LINQ (Language-Integrated Query) 

Ett tillägg till C# för att med hjälp av SQL-liknande kod kunna hämta lagrad information ur 

t.ex. XML-filer. 

 

Metadata 

Innebär att beskriva innehållet eller strukturen av en datasamling, d.v.s. data om data eller 

information om data. 

 

Ontologi 

Beskriver betydelsen av föremål, processer och begrepp som finns inom ett kunskapsområde 

och relationerna mellan dem. 

 

Query 

En fråga i form av en bit kod som exekveras med syfte att hämta, uppdatera eller spara 

information. 

 

Semantisk interoperabilitet 

Förmågan att utbyta information mellan datorsystem på ett sådant sätt att mottagande system 

kan tolka informationen utan manuellt ingripande. 

 

Semantiska skillnader 

Information beskriven med olika ord som syftar till samma verkliga ting. 

 

Semistrukturerad data 

Data som varken är lagrad som rådata eller data i en konventionell databas. Semistrukturerad 

data följa en särskild struktur men all information har inte en identisk struktur. Denna typ av 

lagrad data representeras ofta som träd eller grafer för att visa upp en hierarkisk struktur. 
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Struktur 

I uppsatsens sammanhang är ordet struktur av betydelsen hur XML-filer är uppbyggda genom 

benämningarna på taggarna. 

 

Strukturschema  

Den hierarkiska struktur som finns i en XML-fil bestående av taggar. 

 

XML-element 

En bit data i ett XML-dokument som innehåller en startagg, data och en sluttagg, t.ex. 

<Namn>Johan</Namn>. 

 

XML-taggar 

Beskriver vad information betyder. Taggarna kommer parvis och skapar en trädstruktur i en 

XML-fil där starttaggen och sluttaggen tillsammans med data utgör ett element. Exempel på 

en startagg <Namn>. 

 

XSLT (XSL Transformation) 

Ett språk som används för att transformera XML-dokument till andra typer av dokument, 

exempelvis till HTML-dokument eller andra XML-dokument. 

 

W3C (World Wide Web Consortium) 

Ett internationellt samarbete där W3C:s medlemsorganisationer och medlemsföretag 

tillsammans med heltidsanställd personal och allmänheten utvecklar webbstandarder. Dessa 

standarder publiceras sedan som W3C rekommendationer. Organisationens mål är att göra 

internet och möjligheterna som internet skapar, tillgängligt för alla människor.
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1 Inledning  

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden och problematiken vi identifierat inom vårt 

forskningsområde. Vidare beskriver vi motivet för vår forskning samt vad uppsatsen ska 

omfatta, detta genom att formulera forskningsfrågor samt klargöra för våra avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Idag lagras otroligt stora mängder data varje dag genom olika källor och i olika format inom 

organisationer och på internet. Därför finns ett ökat behov av att kunna hantera informationen 

som lagras. Det har länge funnits en dröm om ett universellt och standardiserat filformat för 

lagring och överföring av data (XML Sweden, 2002). En av anledningarna till att det idag har 

blivit alltmer viktigt att kunna hantera data från olika källor är för att möjliggöra för Business 

Analytics.  

 

Business Analytics innebär att göra analyser av stora volymer data som kan ligga till grund 

för beslutsfattande. För att kunna göra dessa analyser måste det vara möjligt att få ut värdefull 

information från data. Denna information kan vara i form av mönster och trender i 

datavolymerna eller genom att finna intressanta korskopplingar mellan datavärden. Ett av 

villkoren för att kunna göra analyser på data som kommer från olika datakällor är att det 

måste finnas någon slags interoperabilitet som möjliggör ett datautbyte mellan dem (Turban, 

Sharda, Delen & King, 2011). 

  

Interoperabilitet innebär att datorsystem kan samverka och kommunicera med varandra. För 

att uppnå interoperabilitet måste någon slags interaktion upprätthållas. Interoperabilitet på en 

semantisk nivå innebär att det finns en gemensam förståelse för begrepp och termer när 

informationsutbyte sker mellan olika datakällor. För att inte behöva skapa specifika 

standarder eller göra varje system kompatibelt med varandra så kan data istället överföras 

som strukturerad data eller semistrukturerad data. Detta innebär att data är organiserat i en 

särskild eller till viss del bestämd struktur (Mojtahed, 2007).  

 

XML (Extensible Markup Language) är en teknik för att lagra och presentera 

semistrukturerad data. XML är ett filformat som skulle kunna uppfylla drömmen om ett 

universellt filformat, eftersom XML är helt oberoende av hårdvara, mjukvara och till och med 

vilken informationen som lagras (XML Sweden, 2002). En XML-fil är en helt vanlig textfil 

och kan skapas av vem som helst för att hantera information på ett strukturerat sätt. XML-

filen består av strukturscheman vilket innebär att strukturen är uppbyggd genom taggar (även 

kallat märkord) vilka användaren själv bestämmer benämningen för och skapar. I XML-filer 

är innehållet mixat, det vill säga att datavärdena är blandade med strukturscheman. En XML-

struktur är uppbyggd av element som består av en starttagg, innehållet och en sluttagg. Ett 

exempel på ett fullständigt element är <Ålder>25</Ålder>. Information kan även lagras i 

starttaggen som ett attribut. Det är vanligt att metadata (data om data) lagras som attribut 

(Wessbrandt, 2001).  
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Eftersom XML kan hantera stora mängder data, är standardiserat och flexibelt är det lämpat 

för både lagring och dataöverföring av information mellan olika datakällor (Wessbrandt, 

2001). Med anledning av de många fördelar med XML har det blivit vanligt förekommande 

för datahantering i många företag (Wong & Ricciuti, 1999). Hertz beskriver betydelsen av 

den ökade användningen “Much sooner than later, every company will have to do business 

the XML way, or it won’t do business at all.” (Hertz, 2002)  

 

Fastän XML-filer är plattformsoberoende samt i form av semistrukturerad data så finns det 

även här interoperabilitetsproblem. Den huvudsakliga anledningen till problematiken är just 

att XML är så flexibelt när det kommer till semantiken och uppbyggnad av strukturen. Det är 

helt fritt för användaren att bestämma hur den hierarkiska strukturen ska se ut i varje 

dokument samt benämningarna på taggarna. Taggarnas benämningar kan jämföras med att 

välja namn på tabellernas kolumner i en relationsdatabas eller i ett Excel-ark. Därför kan olika 

XML-filer som innehåller samma information se helt olika ut. Det kan därför vara svårt att 

utläsa informationen på ett smidigt sätt utan att göra någon typ av omvandling av dokumenten 

till ett dokument med en och samma struktur.  

 

XML-filer kan lagra och presentera stora mängder data men fokus bör ligga på att kunna 

skapa värde från data. Värde kan som beskrivet skapas genom att använda sig av Business 

Analytics men då krävs interoperabilitet. Om interoperabilitet uppnås går det att göra så 

mycket mer med data än att bara lagra och presentera den. Om det går att sammankoppla 

flertalet XML-filer är det möjligt att hämta ut data och kombinera resultaten för att göra 

korskopplingar mellan intressanta datavärden. Genom att möjliggöra den här funktionaliteten 

går det att utvinna mängder av information som kan analyseras och skapa stor betydelse för 

organisationer. 

1.2 Problemformulering 

När applikationer använder sig av olika terminologier kan det förekomma 

kommunikationsproblem vid utbyte av data. Även fast samma terminologi används i ett visst 

avseende så kan det uppstå semantisk problematik när olika semantiska benämningar används 

för samma begrepp (Bittner, Donnelly & Winter, 2005). Genom att applicera denna 

problematiksdefinition på vårt område innebär det att taggar i XML-dokumenten som 

egentligen betyder samma sak inte fått samma namn i de olika dokumenten. Därmed har vi 

identifierat en problematik gällande semantisk interoperabilitet vid hantering av olika XML-

filer. 

 

Det är oftast inte möjligt att integrera XML-dokumenten rakt av eftersom det inte finns någon 

specifik semantisk standard för taggar i dokumentstrukturen för XML. Således krävs det att 

man använder sig av olika tillvägagångssätt för att transformera eller hämta den data som 

finns i XML-dokumenten. Detta kan göras genom att använda någon typ av metod för 

transformering av XML-dokument till samma struktur, exempelvis genom XSLT (se 

begreppslistan). Det är även möjligt att manuellt hämta varje del av information och klistra in 

i en vald struktur. En manuell överföring eller hämtning är möjlig vid mindre omfattande 

dokument men blir snabbt mycket kostsam vid hantering av större mängder av data. En större 

överföring tar potentiellt många timmar och lönekostnaden för att utföra transformeringen blir 

då hög. Det är därför alltför komplext och kostsamt att hantera dessa semantiska skillnader i 
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dokumentstrukturen om man vill hämta data från olika källor manuellt eller genom andra 

kostsamma skräddarsydda transformeringstekniker (Wessbrandt, 2004). 

 

 
Figur 1. Illustration över problematiken gällande interoperabilitet med XML-dokument. 

 

För att formulera problematiken ytterligare har vi tagit fram ett hypotetiskt scenario som 

exempel. Ponera att en aktör har tillgång till stora mängder statistisk data lagrat i XML-

format. Aktören vill hämta information ur dokumenten för att ta fram ett sammanslaget 

resultat. Uppgifterna i dokumenten är av samma karaktär men XML-dokumenten är 

uppbyggda med olika struktur. De egendefinierade taggar som används är av samma 

betydelse men har olika benämningar t.ex. taggar som är namngivna med olika språk. Därmed 

går det inte att extrahera korrekt data utan att göra en översättning av taggarna.  

1.3 Motiv och forskningsfrågor 

Motivet med vår uppsats är att utforska ett alternativt sätt att extrahera data från XML-

dokument. Vi vill låta XML-dokument behålla sitt ursprungliga format samt låta dem vara 

oberoende av varandras struktur. Vi vill undersöka om vi kan skapa en teknik för att 

möjliggöra interoperabilitet mellan dokumenten utan att behöva använda någon typ av 

transformeringsteknik som t.ex. XSLT. Genom att istället låta XML-filerna behålla sitt 

originalformat bevarar vi spårbarheten och möjligheten att hitta tillbaka till 

ursprungsbenämningarna på taggarna.  

 

Vi möjliggör funktionen att utföra queries på samtliga av dessa dokument för att låta 

användaren hämta data och sammanställa resultat. Detta görs genom att ge användaren 

möjlighet att skapa en ontologi som IT-artefakten sedan använder för att få dessa XML-

dokument att samspela med varandra, oberoende av deras olikheter när det kommer till 

benämningarna som används för att beskriva data. En ontologi kommer att bestå av samlingar 

med synonyma ord som kan tänkas användas till namngivning av taggarna i de enskilda 

XML-dokumenten. Samlingarna identifieras av de synonyma orden som valts till nyckelord. 

Användaren av programmet väljer själv vilka ord som är synonymer till varandra genom att 

lägga till ord i ordsamlingar. 

 

Det huvudsakliga syftet med vår forskning är att skapa en konkret lösning för en problematik 

gällande semantisk interoperabilitet vid hantering av data lagrad i XML-format. Lösningen 
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resulterar i en IT-artefakt som möjliggör för sammanställning och analys av information ifrån 

XML-filer. Efter gjord litteraturgranskning har vi inte funnit någon lösning till problematiken 

som är utformad på det specifika sätt som vi identifierat som en passande lösning. Vilket 

innebär en lösning som behåller dokumenten i ursprungligt format och genom en ontologi 

sammankoppla dessa för att hämta data. Däremot finns det transformeringstekniker och 

extraheringstekniker som vid kombination skulle kunna uppnå det resultat vi får.  

 

Eftersom vi skapar en IT-artefakt som löser den problematik vi identifierat så kommer 

dokumentation av lösningens utvecklingsprocess vara en viktig del i uppsatsen eftersom IT-

artefakten i sig är ett kunskapsbidrag till forskning. Vidare syftar uppsatsen till att göra en 

bedömning och utvärdering i hur användbar den är i syfte att ta fram information för 

dataanalys samt vad den kan möjliggöra om framtida vidareutveckling sker.  
 

Uppsatsen har två forskningsfrågor som utgångspunkter. Den primära forskningsfrågan syftar 

till utvecklingsprocessen av den tekniska lösningen. Den sekundära forskningsfrågan innebär 

en analys av användbarheten av den färdiga IT-artefakten. 
 

1. Hur skapar vi en teknisk lösning för att uppnå semantisk interoperabilitet mellan 

XML-dokument med avseende till extrahering och hantering av data, trots semantiska 

skillnader i taggbenämningarna? 

 

2. Kan den tekniska lösningen användas för att hämta och hantera information som 

därmed kan användas som underlag för Business Analytics? 

1.4 Kunskapsintressenter 

Den målgrupp uppsatsen vänder sig till är verksamheter med behov av att lagra och analysera 

semistrukturerad data i XML-format. Vår studie kommer att bidra till att lösa problemet med 

hur man hanterar olika XML-dokument från exempelvis olika källor eller som av andra 

anledningar har olika struktur. Forskningen är därför relevant för organisationer som önskar 

effektivisera hantering av XML-dokument, givet att dessa hanterar XML-data med element 

som har samma semantiska innebörd men som namngivits olika. Vidare kan även forskare 

inom ämnet eller relaterade ämnen vara kunskapsintressenter till vår forskning. 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsens primära fokus är att ge stöd för att vår föreslagna lösning är möjlig att 

implementera genom att visa att de huvudsakliga funktionerna fungerar i praktiken. IT-

artefakten är begränsad till våra specifika krav som demonstrerar att en lösning kan 

implementeras. Vår IT-artefakt är därmed inte färdig att använda i verkliga sammanhang 

såsom i verksamheter eller för integration med andra system.  

 

Uppsatsen behandlar inte heller XML-data lagrad i relationsdatabaser eller likande 

lagringssätt, utan endast i form av vanliga textfiler. Vi avgränsar oss till att endast behandla 

och hantera information lagrad i XML-format som vi själva fabricerat. Den strukturella 

skillnaden som vår lösning kommer att kunna hantera är gällande olika benämningar på 
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taggar. Vi kommer inte att utveckla vår IT-artefakt så att den kan ta hänsyn till hierarkiska 

strukturskillnader. IT-artefakten kan hämta data som ligger nästlat i andra element men 

artefakten kan inte tolka ifall den nästlade informationen är av annan betydelse än om den inte 

hade varit nästlad. 

 

Vi kommer inte att anpassa IT-artefakten för att kunna söka information som är lagrad som 

attribut i taggar utan endast söka efter taggarnas benämningar. Vår lösning kommer inte heller 

att behandla eller förändra de datavärden som finns inom taggarna. Exempelvis skulle 

informationen i taggen kunna vara ett mått på höjden av ett objekt och eftersom höjd kan 

skrivas i olika måttangivelser (t.ex. mm, cm) skulle det kunna finnas behov av att omvandla 

värdet i taggarna. Vi utgår ifrån att innehållet är i rätt format enligt användaren och går att 

tolka för att få ut information.  

1.6 Disposition 

Metod 

I kapitel 2 redovisas samt motiveras våra val av metoder, forskningsstrategi samt 

tillvägagångssätt för forskningsprocessen. 

 

Teori 

I kapitel 3 presenteras den relevanta teorin inom forskningsområdet vilket är resultatet av vår 

litteraturgranskning. I teorin beskriver vi de centrala begrepp som är av betydelse för att 

kunna genomföra vår forskning. 

 

Resultat 

I kapitel 4 beskriver vi resultatet av utvecklingsfasen i form av en utförlig beskrivning av IT-

artefaktens funktionalitet. 

 

Analys 

I kapitel 5 utvärderas och analyseras vår implementerade IT-artefakt i relation till de krav och 

user stories vi har och även i relation till våra teoretiska utgångspunkter. 

 

Avslutande del 

I kapitel 6 redovisas vår slutsats och reflektion, här ges även förslag på vidare forskning inom 

området samt förslag på funktioner som kan vara aktuella vid vidareutveckling av IT-

artefakten. 
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2 Metod och forskningsstrategi 

Syftet med det här kapitlet är att ge en beskrivning och motivering till vilken 

forskningsstrategi uppsatsen har som utgångspunkt. Vidare motiveras de val av metoder vi 

gjort för att bedriva vår forskning. 

2.1 Forskningsstrategi  

Design Science är en forskningsstrategi som syftar till att framföra kunskapsbidrag genom att 

utveckla nya IT-artefakter. Till skillnad från en vanlig systemutvecklingsprocess så lägger 

strategin Design Science mer vikt på utvärderingen av IT-artefakten. Forskning genom en 

Design Science-ansats kan resultera i fyra typer av kunskapsprodukter, dessa beskrivs nedan. 

Det är även vanligt förekommande att det slutgiltiga resultatet är en kombination av flera av 

dessa produkter (Oates, 2006). 

 

Konstruktioner - Utveckling av grundläggande koncept och begrepp som används inom ett 

specifikt IT-relaterat domän. 

Modeller - Kombination av konstruktioner som representerar en situation och används för att 

formulera och få en förståelse för ett problem eller utveckling av lösningen. 

Metoder - Metoder beskriver ett tillvägagångssätt för att kunna skapa modellerna. 

Instansieringar - Innebär implementation av en IT-artefakt som fungerar i praktiken. 

 

Fördelen med att arbeta utifrån Design Science-strategin är att resultatet blir något konkret att 

visa upp efter slutförd forskning, istället för att endast kunna visa upp abstrakta teorier som 

resultat (Oates, 2006). Vår motivering till varför vi valt att använda Design Science som 

forskningsstrategi är för att vi anser att en designorienterad strategi är den mest lämpade 

eftersom vi ville skapa en IT-artefakt. Som en del av forskningen kommer alltså ett 

kunskapsbidrag i form av en IT-artefakt skapas. Nackdelen med Design Science är att det kan 

vara svårt att skapa en lösning som är unik och bidragande till forskning (Oates, 2006). 

Eftersom den lösning vi skapar är utformad på ett sätt som inte tidigare gjorts anser vi att vi 

kan bidra med ett unikt forskningsbidrag. 

 

Vår IT-artefakt ska kunna kombinera och skapa semantisk interoperabilitet mellan 

semistrukturerad data i olika XML-dokument för att på så vis möjliggöra sammanställning 

och analys av information. Denna typ av IT-artefakt faller därför under kategorin 

instansieringar (instansiations) vilket innebär utveckling av en IT-artefakt som fungerar i 

praktiken. Instansiering är en kombination av konstruktioner, modeller och metoder (Oates, 

2006).  

 

Genom att implementera en lösning visas på ett konkret sätt hur metoder, ontologier, modeller 

och konstruktioner implementeras i en IT-artefakt (Vaishnavi & Kuechler, 2004). Således kan 

vi även se vår IT-artefakt som ett Proof of concept. Proof of concept är enligt Oates (2006) ett 

sätt att visa att prototypen fungerar i en miljö under bestämda omständigheter för att ge ett 

bevis på att lösningen är möjligt. Enligt Oates (2006) är det inte vanligt förekommande att 

resultatet av Design Science blir mer än en Proof of concept prototyp (Oates, 2006). 
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Designprocessen genomgår fem faser som inte utförs stegvis utan sker genom ett iterativt 

arbetssätt för att slutligen nå fram till en slutsats. Faserna är medvetenhet, förslag, utveckling, 

utvärdering och slutsats, faserna beskrivs mer detaljerat nedan (Vaishnavi & Kuechler, 2004). 

 

Medvetenhet (Awareness) 
Det första steget innebär en medvetenhet om ett problem. Medvetenheten av ett identifierat 

problem kan komma ifrån ett flertal källor, antingen som ett uttryckligen beskrivet behov av 

intressenter eller som ett resultat av en litteraturstudie. 

 

Förslag (Suggestion) 
Ett första förslag utformas kring hur problemet kan lösas, lösningsförslaget är preliminärt och 

kommer att vara möjligt att revideras vid senare skede. 

 

Utveckling (Development) 
I det här steget sker skapandet av den föreslagna lösningen. Beroende på vilken typ av IT-

artefakt som ska skapas kan utvecklingsprocessen ske genom olika metoder. 

 

Utvärdering (Evaluation) 
En utvärdering av IT-artefakten genomförs för att se om funktionaliteten når upp till det 

förväntade resultatet. 

 

Slutsats (Conclusion) 
Resultaten av designprocessen sammanfattas och analyseras och kunskapsbidraget 

identifieras. Har oväntade resultat eller obesvarade frågor uppkommit så sammanställs dessa 

och dokumenteras som ämnen för vidare forskning (Vaishnavi & Kuechler, 2004). 

2.2 Metoder 

I det här delkapitlet beskriver vi de metoder vi använt oss av för att genomföra vår forskning. 

Vi motiverar även metodvalen, samt tar upp eventuella för- och nackdelar med dessa. 

2.2.1 Litteraturgranskning 

Att göra en litteraturgranskning innebär att sammanställa litteratur inom ett givet 

ämnesområde. Genom en litteraturgranskning kan man finna relevant material med syfte att 

kartlägga samt utforska de publikationer och verk som finns idag (Backman, 2008). I vår 

litteraturgranskning började vi med att samla in dokument kring befintlig teknik, standarder 

och användning av XML. Vi samlade även in dokument om centrala begrepp och 

utgångspunkter att använda i analys av våra forskningsfrågor. Vi har kritiskt granskat den 

litteratur vi funnit och gjort ett urval för att på så vis ge stöd för vår egen forskning. Resultatet 

av litteraturgranskningen presenterar vi i teoridelen. Genom att göra en litteraturgranskning 

styrks relevansen av vårt forskningsbidrag. 

 

Nackdelen med att genomföra en litteraturgranskning för att använda som utgångspunkt för 

forskning är att det kan vara komplicerat att hitta de mest relevanta och användbara 

publikationerna för forskningsområdet. Det kan även vara svårt att veta vilka sökord som 
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leder fram till det man söker efter. Anledningen till detta är för att våra forskningsfrågor berör 

flera olika ämnesområden, som t.ex. informationssystem och lingvistik. Det kan även vara så 

att flera synonymer används för de ord som är relaterade till problemet och därför är det svårt 

att veta vilket man bör söka efter. Ytterligare en svårighet med en litteraturgranskning är att 

det kan vara svårt att säkerställa källornas pålitlighet (Oates, 2006). 

 

Fördelen med att göra en litteraturgranskning är att vi kartlägger ett verkligt problem och 

finner stöd för detta i publikationer (Oates, 2006). Genom att använda oss av och utgå ifrån 

generella problem som finns dokumenterade i publikationer för att sedan applicera på ett mer 

specifikt område anser vi att vår forskning blir mer trovärdig. 

2.2.2 Systemutvecklingsmetod 

Tillvägagångssättet för utvecklingsprocessen har inneburit en kombination av tre olika 

metoder. Dessa metoder är user stories, kravspecifikation och acceptanstester. Metoderna user 

stories och kravspecifikation används i ett initialt skede i processen. Här samlas krav in för 

vilken funktionalitet IT-artefakten är menad att tillhandahålla. Dessa fungerar som riktlinjer i 

skapandet av lösningen. Metoden acceptanstester används i det slutliga skedet för att 

utvärdera om IT-artefakten når upp till de krav som ställts upp. Nedan beskrivs varje teknik 

mer ingående och relationen de har till varandra samt hur de används i vår forskning. 

 

User stories  

I agil utveckling används ofta user stories, vilket är en metod för att samla in krav för vilken 

funktionalitet ett system är menat att tillhandahålla för en viss användare eller vid en viss 

situation (Turner, Reeder & Ramey, 2013). Genom att använda user stories i projekt bryts 

projektet ner i mindre delar och specifika funktioner definieras. En speciell del eller funktion i 

systemet beskrivs i vanligt textformat (Turner m.fl., 2013).  

 

En user story ska besvara frågorna:  

Vem ska vara berättigad funktionen? Vad ska funktionen göra? Vad är syftet med funktionen? 

(Turner m.fl., 2013) 

 

En user story utformas genom denna struktur:  

Som <roll> vill jag <mål/önskan/händelse> för att <syfte> (Turner m.fl., 2013) 

 

Ett exempel på en user story för vår lösning är: 

Som användare vill jag kunna lägga till enligt mig relaterade ord som skapar en ordsamling i 

ontologin för att kunna genomsöka XML-filer efter samtliga relaterade ord samtidigt. 

 

Anledningen till varför vi valde att använda oss av user stories är för att vi vill formulera krav 

utifrån perspektivet av en slutanvändare. Vi anser att det här är ett bra sätt att ta fram kraven 

på eftersom funktionerna på så vis sätts in i en verklighetstrogen situation. 

 

Vi har även utvecklat user stories för en eventuell vidareutveckling av IT-artefakten. 

Anledningen till att vi väljer att ta med dessa är för att tydliggöra hur artefakten kommer att se 

ut när en komplett funktionalitet tillhandahålls användaren.  
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Kravspecifikation 

Som ett komplement till user stories har vi gjort en kravspecifikation där vi specificerar alla 

krav för IT-artefakten. Här listas alla funktioner som lösningen ska tillhandahålla eller de som 

planeras vid vidareutveckling av lösningen. Listan uppdateras under projektets gång och 

kravspecifikationerna kategoriseras, tilldelas prioritet och beskrivs i detalj. Prioritet för en 

viss funktion bestämmer vi genom att ge benämningarna hög, medium och låg.  

 

Beskrivningen av kravet kan utgöras av de formulerade user stories men man bör observera 

att det kan förkomma många-till-många relationer mellan funktionskraven och user stories. 

En user story kan uppfylla många av funktionerna som listas upp och en funktion kan 

återfinnas i många user stories (Collins, 2010). 

 

Motivet till varför vi valt att göra en kravspecifikation kombinerat med de user stories vi 

formulerat är för att vi vill få en översikt över alla funktioner och speciellt de som inte på ett 

tydligt sätt går att formulera som user stories. 

 

Eftersom vi skriver egna user stories och kravspecifikationer för vår lösning har vi fördelen 

att vi kan anpassa kraven för lösningen allteftersom och även att vi får bättre kontroll över vår 

tids- och aktivitetsplanering för utvecklingsfasen. Nackdelen med att formulera kraven själva 

är att vi eventuellt skulle kunna missa funktioner som kan vara nödvändiga i en 

implementation av lösningen i ett verkligt sammanhang. 

 

Acceptanstester 

Genom att använda färdigformulerade user stories som underlag vid testning blir det 

överskådligt att se om lösningen möter de krav och mål som definierats. Acceptanstester görs 

för att kontrollera att funktionaliteten som utlovats uppfylls. Testning görs genom att skicka 

in testdata som input för att sedan jämföra outputen med det förväntade output resultatet. En 

bedömning sker sedan för att se över att resultaten stämmer överrens med det förväntade 

(Agile Alliance, 2013). En user story anses inte vara färdigställd förrän den gått igenom en 

testning med godkänt resultat (Extreme Programming, 2013). 

 

Varje acceptanstest är uppdelad i tre delar; User story, Test och Resultat. Nedan följer en 

beskrivning av varje del. 

 

User story: Beskriver funktionen i ett verkligt sammanhang utifrån en användares perspektiv i 

formatet: Som <roll> vill jag <mål/önskan/händelse> för att <syfte>. 

Test: Definierar funktionen som ska tillhandahållas.  

Givet: Anger förutsättningar som krävs för att funktionen ska kunna utföras av IT-artefakten. 

När: Beskrivning av vilken händelse som ska utlösa funktionen. 

Så: Vad det förväntade resultatet är av acceptanstestet. 

Resultat: Status av testet bestäms som godkänd eller inte godkänd. 

 

Anledningen till varför vi valt att använda den funktionella testmetoden acceptanstester är för 

att vi därigenom konkret och effektivt kan utvärdera vår IT-artefakt. Genom att göra en 

jämförelse mellan de uppställda kraven och den färdigutvecklade IT-artefakten kan vi göra en 

bedömning om vi nått upp till de förväntade målen.  
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Vi har låtit en testgrupp på tre personer utföra acceptanstester för varje specifik user story för 

att se om lösningen tillhandahåller den funktionalitet som förväntas. Genom att testa 

funktionerna från användarens perspektiv testas gränssnittet men även logiken på ett 

funktionellt plan i IT-artefakten. Eftersom vi använder oss av en testgrupp med personer som 

inte har någon koppling till vår forskningsprocess blir testresultaten objektiva och vi kan 

validera att funktionaliteten uppnås i en verklighetstrogen situation.  

2.2.3 Konstruktion av XML-filer  

För att kunna ge bevis för att vår lösning är fungerade samt möjliggör för analys av data har vi 

samlat in material att använda oss av i IT-artefakten genom en enkätundersökning. Denna 

enkät har spridits till en urvalsgrupp genom internet. Frågorna utformades för att kunna dela 

in de svarande personerna i olika kategorier för att på så vis göra intressanta analyser. 

 

Insamlad data har vi sedan omvandlat till XML-filer. Dessa har vi fabricerat själva genom att 

dela upp data i separata XML-filer samt använt oss av olika benämningar på taggarna som 

beskriver samma typ av data. Det material vi samlat in genom enkätundersökningen används 

endast för att bevisa att IT-artefakten är en väl fungerande lösning.  

 

Anledningen till varför vi väljer att själva konstruera XML-dokument och inte använda oss av 

befintliga sådana är för att vi vill att de XML-dokument vi använder för att testa IT-artefakten 

ska innehålla alla de typer av skillnader i struktur som vi har identifierat. Dessa dokument 

kommer således att uppfylla våra krav i olikheter gällande semantiken. Genom att vi 

konstruerar XML- dokument med stora semantiska skillnader kan vi bevisa att vår IT-artefakt 

möjliggör sammankoppling av extremfallen så som datautbyte mellan olika länder såväl som 

datautbyte inom en och samma verksamhet. Skulle vi istället använda oss av existerande 

XML-dokument så finns risken att de skiljer sig alltför lite från varandra. 

2.3 Tillvägagångssätt 

Här beskrivs tillvägagångssättet vi använt oss av för att genomföra vår forskning. De fem 

faserna inom Design Science vi tog upp i delkapitlet om forskningsstrategin beskrivs mer 

ingående relaterat till vår forskningsprocess.  

2.3.1 Medvetenhet 

Medvetenheten om problematiken när det kommer till hantering av XML uppkom efter att vi 

gjort en litteraturgranskning inom områdena interoperabilitet och XML. 

Litteraturgranskningen gjordes genom att studera befintliga tekniker samt aktuella standarder. 

Detta gav oss kunskap om vad det finns för användningsområden med XML, hur det används 

samt för- och nackdelar. 
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Sedan gjordes en övergripande litteraturstudie över publikationer gällande integrations- och 

interoperabilitetsproblematik mellan olika typer av datakällor. Genom att skapa en förståelse 

kring detta generella problem kunde vi sedan applicera problematiken just specifikt inom 

XML. Den kunskapsgrund vi fick genom att skapa oss förståelse för XML som teknik och 

teorier kring interoperabilitet mellan olika datakällor möjliggjorde en identifikation av ett 

problem. 

2.3.2 Förslag 

Efter identifiering av problematiken kunde vi börja formulera ett lösningsförslag. Det första vi 

kom fram till var att vår lösning skulle skapas i det objektorienterade programmeringsspråket 

C# med hjälp av LINQ. Lösningen skulle innebära hantering av XML-filer med 

olikstrukturerat innehåll för att sammanställa data men även möjliggöra analys av 

informationen. 

  

Eftersom faserna i Design Science itereras ett flertal gånger blev förslaget för vår lösning 

alltmer detaljerat. Genom att återgå till medvetenhetsfasen kunde vi få ännu djupare kunskap 

om området för att på så vis göra förslaget mer specificerat. Genom att sedan testa oss fram i 

utvecklingsfasen kunde vi kartlägga möjligheter och begränsningar i implementationen av 

förslaget, därmed kunde vi återgå till förslagsfasen för att anpassa förslaget. 

  

I den här fasen bröt vi ned den huvudsakliga funktionaliteten vi ville att IT-artefakten skulle 

tillhandahålla till mindre delfunktioner. För att beskriva dessa funktioner skapades user 

stories och en kravspecifikation med konkreta tekniska och funktionella krav. Dessa krav har 

sedan utgjort riktlinjer i utvecklingsfasen. 

2.3.3 Utveckling 

Utvecklingsfasen initieras med en genomgång av den kravspecifikation som fastställts i 

förslagsfasen. Med utgångspunkt från kravens tilldelade prioritet påbörjades 

implementationen av IT-artefakten. En utvecklingsmiljö sattes upp för utveckling i 

programmeringsspråket C#. 

 

I det första stadiet gjordes kopplingen till XML-filer för att med hjälp av LINQ få tillgång till 

den data som sedan skulle genomsökas. Därefter skapades den grundläggande arkitekturen för 

hur ontologin skulle vara uppbyggd och hur resultatet lagras och skickas inom systemet. 

 

För att visa upp information och göra det möjligt för användaren att lägga till eller ta bort 

nyckelord och relaterade ord designades ett enkelt gränssnitt. När dessa grundläggande 

funktioner implementerats fortsatte utvecklingen av kraven med lägre prioritet. 
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2.3.4 Utvärdering 

Efter att utvecklingsfasen ansetts som klar har lösningen utvärderats genom testning. Detta 

har gjorts genom att utföra acceptanstester för att se om IT-artefakten når upp till de krav som 

definierats i förslagsfasen genom kravspecifikationen och user stories. I de fall där 

acceptanstest har resulterat i ett icke godkänt resultat har ytterligare iteration av 

utvecklingsfasen skett. 

  

Efter att utvärdering av de funktionella kraven genomförts så har en bedömning gjorts 

huruvida IT-artefakten skiljer sig från den planerade lösningen eller ej. En utvärdering och 

bedömning kring hur värdefull IT-artefakten är gjordes även i det här steget. 

2.3.5 Slutsats 

I slutsatsen vilket är det sista steget i Design Science har vi diskuterat resultatet och dragit 

slutsatser med reflektioner. Vi har även identifierat funktioner som skulle vara relevanta vid 

vidareutveckling av IT-artefakten. En diskussion kring vad som skulle vara intressant att 

forska vidare om inom området togs också i det här steget. 

  



13 

 

3 Teori 

In det här kapitlet presenteras den relevanta teorin inom forskningsområdet. Teorin vi tar upp 

är resultatet av vår litteraturgranskning och beskriver centrala begrepp och utgångspunkter 

som används för att ge underlag och stöd för vår forskning. 

3.1 Business Analytics 

Under de senaste åren har organisationer lagt ökat fokus på att kunna hantera stora volymer 

data. Mängder av information flödar fritt och lagras varje dag i och genom mängder av olika 

medier. Informationen förekommer i olika format såsom databaser, webbsidor, kalkylblad, 

email eller dylikt (Microsoft Office, 2014). Arbetet med att samla, lagra, bearbeta, analysera 

och sammanfatta data har fått en ökad betydelse i de flesta företag. Anledningen till att det 

numera läggs så mycket resurser på datahantering är för att det har visat sig vara 

framgångsrikt för de företag som använder dataanalyser som underlag vid 

affärsbeslutsfattande (Liebowitz, 2013). 

 

För att kunna utföra analyser krävs det emellanåt att organisationer kan hantera data från olika 

källor. Därmed föreligger ett stort behov av att kunna utbyta data mellan olika 

informationssystem för att en dataanalys ska kunna utföras som beslutsfattare sedan kan ta del 

av. Någon typ av teknik måste därför användas för att dessa datakällor ska kunna integreras 

med varandra för att den kombinerade informationen ska kunna hämtas (Turban m.fl., 2011). 

 

Idag är det väldigt vanligt att organisationer använder sig av Business Analytics för att förstå 

deras lagrade data och på så vis skapa underlag för att ta affärsbeslut. Business Analytics 

innebär att kunna extrahera värdefull information och göra analyser av stora mängder data 

(Turban m.fl., 2011). Gary King menar enligt författaren Shawn (2014) att data inte har något 

värde i sig utan det är först när man använder data som den kan bli värdefull. “But it is not the 

quantity of data that is revolutionary. The big data revolution is that now we can do 

something with the data.” (Shawn, 2014) 

 

Det finns tre olika typer av Business Analytics; Descriptive, Predictive och Prescriptive. Den 

vanligast använda är Descriptive Business Analytics vilket innebär beskrivning och 

sammanställning av existerande data. Genom att ta fram underlag med existerande data kan 

analyser och kopplingar. Syftet med Descriptive Analytics är helt enkelt att sammanfatta och 

beskriva mönster från existerande data. För att sätta in detta i kontext kan det t.ex. vara så att 

ett företag kan ta fram hur många produkter de sålde av en viss typ vid en specifik tid på året. 

Med den informationen kan de vara förberedda för vilka produkter de bör köpa in mer av till 

följande år. Genom kunna använda data för att läsa ut information och göra analyser ger 

därmed underlag för beslutsfattande och effektivisering av organisationer (Turban m.fl., 

2011).  
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3.2 Semistrukturerad data 

Det finns tre olika sätt att lagra och presentera data på; strukturerat, ostrukturerat och 

semistrukturerat. Strukturerad data innebär att en viss mall eller struktur följs strikt vid 

lagring, som exempelvis genom tabeller i en fördefinierad relationsdatabas. Ostrukturerad 

data innebär att data ligger inbäddad i t.ex. löpande text, ljud eller bild och informationen kan 

därför vara svår att utläsa och hantera (Elmasri & Navathe, 2011). 

 

Semistrukturerad data är data som varken är lagrad som ostrukturerad data eller data i en 

konventionell databas. Semistrukturerad data följer till viss del en struktur men all data 

behöver inte nödvändigtvis följa en given struktur. Datalagring kan alltså följa en särskild 

struktur men all information behöver inte ha en identisk struktur. Vanliga sätt att representera 

data lagrad i semistrukturerad form är genom trädstruktur eller grafer för att visa en hierarkisk 

ordning istället för en platt relationsstruktur (Elmasri & Navathe, 2011). 

 

 
Figur 2. Illustration av hur XML-kod ser ut i trädstruktur. 

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan strukturerad och semistrukturerad data är hur 

strukturscheman hanteras, detta i form av exempelvis attributnamn, relationer och 

objektstyper. I strukturerad data hanteras strukturscheman separat medan det i 

semistrukturerad blandas med datavärdena. Genom den konstruktionen blir data 

självbeskrivande eftersom den hierarkiska strukturen definierar innehållet. Ytterligare en 

utmärkande skillnad är att semistrukturerad data inte behöver följa en fördefinierad struktur, 

utan strukturerna kan skapas efter hand och vara föränderlig. (Elmasri & Navathe, 2011). 

Exempel på semistrukturerad data är som tidigare nämnt data lagrad i XML-format men även 

data lagrad i JSON-format (se begreppslistan). 

3.3 Semantisk interoperabilitet 

Semantik innebär läran om betydelsen hos språkliga uttryck, samt även betydelsemässiga 

relationer och samband mellan olika ord och uttryck (Nationalencyklopedin, 2014). 

Interoperabilitet betyder samordningsförmåga och innebär kommunikation och samverkan 

mellan olika datorsystem (Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Det centrala begreppet semantisk interoperabilitet vi använder oss av betyder i sin tur 

datorsystems samordningsförmåga när det kommer till att utväxla informationen mellan olika 

datorsystem på ett sådant sätt att systemen kan tolka informationens betydelse. Den 
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semantiska interoperabiliteten omfattar en gemensam förståelse för begrepp och termer som 

används för informationsutbyte (Mojtahed, 2007). 

 

I enlighet med Bittner (2005) finns det en problematik när det kommer till interoperabilitet 

mellan olika datorsystem. En av de huvudsakliga delarna att fokusera på inom 

mjukvaruintegration är semantisk interoperabilitet. Många applikationer använder olika 

terminologier inom samma domän, men även när de använder samma terminologi kan det 

ändå vara så att de använder olika semantisk benämning för samma term. Lösningen för 

denna typ av kommunikationsproblematik är att specificera en tydlig semantisk terminologi, 

vilket kan göras med hjälp av ontologier (Bittner m.fl., 2005). 

 

Det finns flera anledningar till varför det i vissa fall inte går att fullständigt nyttja lagrad data. 

Antingen uppfyller den kodade informationen inte de faktiska krav som ställs eller så är 

formatet inte anpassat för ändamålet. Dessa två faktorer kan leda till inkompatibilitet mellan 

data, vilket i sin tur leder till att det inte är möjligt att kombinera den data man har tillhands 

för att använda informationsutläsning ur ett flertal datauppsättningar. Både saknaden av 

interoperabilitet mellan datorsystem och semantisk interoperabilitet mellan data innebär 

svårigheter för att möjliggöra hämtning av data från multipla källor (Ribeiro, 2001). 

3.4 Ontologier 

Ontologier beskriver betydelsen av föremål, processer och begrepp som finns inom ett 

kunskapsområde och relationerna mellan dem (Bittner m.fl., 2005). En ontologi beskrivs 

enligt Nationalencyklopedin: “...läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta 

för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och 

förklaring av (någon del av) verkligheten.” (Nationalencyklopedin, 2014) 

 

Ontologier kan definieras som en specificerad konceptsamling där syftet är att beskriva en del 

av verkligheten eller en domän. Detta innebär en samling specifika ord och betydelser för att 

beskriva olika områden. En ontologi kan därmed anses beskriva en del av verkligheten genom 

att betydelser och relationer har bestämts. En ontologi kan vara utformad som en 

synonymordlista eller på liknande sätt för att organisera begrepp i grupper (Elmasri & 

Navathe, 2011).  

 

Redskapet ontologier kan användas för att skapa semantisk interoperabilitet genom att 

specificera semantiken i en ontologi för att på så sätt förbättra och underlätta 

kommunikationsprocessen. Ontologier används enligt Jasper och Uschold för kommunikation 

mellan människor, för att uppnå interoperabilitet mellan system samt för att förbättra design 

och kvalitet av system (Bittner m.fl., 2005).  

 

Det är dock inte möjligt att skapa en universell ontologi eller ordlista för synonymer eftersom 

ordens betydelse är bunden till sammanhang och upplevs subjektivt. Den betydelse som ett 

ord denoterar kan beskrivas som den betydelse ordet har enligt en ordlista. Ett ord kan även 

föra med sig andra betydelser via associationer. På grund av detta finns det inte många 

synonymer som betyder exakt samma sak (Fromkin & Rodman, 2003). 
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3.5 XML 

XML (Extensible Markup Language) är ett universellt märkspråk och en standard för 

datautbyte. Framtagandet av XML har skett inom ramen för W3C och blev en W3C 

rekommendation den 10:e februari 1998 (W3C, 2013). 

 

XML-dokument består av data (den information som lagras), medan XML-taggar utgör 

informationens struktur och beskriver vad informationen betyder (Microsoft Office, 2014).  

Ett XML-dokument som följer de uppställda syntaxregler för XML anses vara välformaterat. 

Ett XML dokument måste innehålla minst ett element och exakt ett rotelement. Elementen 

bäddas in i en strikt hierarkisk struktur. Rotelementet innehåller sub-element och sub-

elementen kan i sin tur innehålla sub-element o.s.v. Detta resulterar i att XML-dokumentet 

byggs upp genom en hierarkisk trädstruktur (Wessbrandt, 2001). 

 

XML-element kan innehålla data, andra element, en kombination av de båda eller vara ett 

tomt element. Data kan lagras i en tagg eller som ett attribut i en tagg. Elementnamn i start- 

och sluttagg matchar varandra, däremot får attributnamn förekomma endast en gång och det 

är i starttaggen. Som figur 3 visar ska ett attributs värde vara skrivet inom enkla 

citationstecken, men även dubbla citationstecken kan användas. 

 

 
Figur 3. Exempel på data lagrat i XML-format. 

 

XML skapar struktur i datamängder med hjälp av taggar. Till skillnad från taggar i HTML är 

taggar i XML inte fördefinierade utan man skapar sina egna med egenbestämda betydelser 

(Wessbrandt, 2001). När man skapar taggarna måste man följa vissa namngivningsregler. Ett 

elementnamn får inte innehålla mellanslag och inte heller börja med en siffra, punkt eller 

ordet xml. Utöver dessa regler så får taggarna innehålla bokstäver, siffror och tecken. Det 

finns inga reserverade ord vilket gör det fritt för skaparen att välja elementnamn. Detta är en 

av de egenskaper som gör XML flexibelt att arbeta med (W3C, 2013). 

 

Dock leder detta till att det inte finns någon semantisk struktur att följa vid utformning av 

XML-dokument. Om det är olika skapare av XML-dokument får dokumenten ofta skild 

struktur, vilket kan leda till problematik när data ska hämtas från olika källor. Fagin (2003) 

beskriver just denna typ av problematik när det kommer till dataöverföringar mellan 

applikationer. När applikationer ska utbyta data måste ett gemensamt gränssnitt bestämmas i 

förväg. Applikationerna måste alltså översätta data som skickas och tas emot mellan 

gränssnitten som används för att kunna göra utbytet (Fagin, Kolaitis & Popa, 2003). 
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XML är plattformsoberoende i och med att det är skrivet i rent textformat, vilket innebär att 

koden representeras i strängar. Detta gör att alla typer av program och applikationer kan 

hantera koden. Eftersom koden är skriven i begripligt textformat bidrar det även till att 

människor kan läsa och förstå XML-kod, vilket gör hantering av XML användarvänligt 

(Kyrnin, 2014).  

 

Ursprungligen var XML designat för att hantera stora mängder data som publiceras 

elektroniskt, och idag har det en viktig roll i utbyte av data främst på internet (W3C, 2013). 

Syftet med XML är att beskriva data och fokusera på vad data betyder. XML skiljer sig på så 

vis från HTML (se begreppslistan) som främst utformats för att visa upp data och fokusera på 

hur data presenteras (Elmasri & Navathe, 2011). 

 

XML kan användas för många olika ändamål och tillämpas idag inom flera olika områden. 

Till exempel kan XML användas vid utbytande av information mellan både interna och 

externa datorsystem. XML-filer kan hanteras av flera olika layoutmallar vilket kan användas 

vid t.ex. webbpublicering när man vill publicera information på flera olika medier. XML kan 

även användas för att säkerställa att dokument följer en viss struktur. Föreskrifter, protokoll 

eller dylikt kan kodas i XML och deras struktur kan sedan valideras gentemot ett XML-

schema. På så vis är det möjligt för företag att validera strukturen på dokument så att de följer 

en bestämd mall (Wessbrandt, 2001).  

 

XML-schema är en teknik som används för att validera XML-dokument. Syftet är att 

definiera tillåtna byggstenar i ett XML-dokument genom att definiera dokumentstrukturen 

samt tillhandahålla en lista över tillåtna element och attribut. Ett dokument är valit när den är 

välformaterat och validerat gentemot ett XML-schema (Techopedia, 2014). 

 

XML tillhandahåller ett flertal olika funktioner, beroende på vad som vill uppnås finns det 

alternativa tekniker till XML. Som nämnts ovan används XML till utbyte av data på internet. 

JSON (JavaScript Object Notation) är ett textbaserat format för utbyte av data. I JSON skapas 

objekt som märker upp informationen likt taggarna i XML (jämför figur 3 och figur 4 för att 

se olikheterna). JSON har inte lika många användningsområden som XML och är därmed en 

mer avskalad teknik. Enligt hemsidan json.org är JSON minst lika bra som XML för utbyte av 

information på internet. Författaren av hemsidan påstår även att det är lättare för datorer att 

läsa JSON än XML. Men när det kommer till utbyte av hela dokument och inte bara data är 

XML det mer passande alternativet (JSON, 2014). 

 

 
Figur 4. Exempel på data lagrat i JSON-format. 
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Det vanligaste alternativet till XML för lagring av data är relationsdatabaser. 

Relationsdatabaser sparar data i tabeller. En databas kan innehålla flera tabeller som är 

kopplade till varandra. Varje rad i en tabell har samma kolumner som de övriga raderna i 

tabellen. Relationsdatabaser är bättre än XML vid lagring av stora mängder data. De har 

välutvecklade system för att hantera stora kvantiteter av strukturerad data. XML är dock 

bättre att använda när informationen ska skickas mellan olika organisationer och system 

eftersom XML gör data självbeskrivande genom att vara semistrukturerad. XML-filer 

innehåller den information som behövs för att tolka innehållet i filen till skillnad från 

relationsdatabaser (Font, 2005). 
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4 Resultat 

I det här kapitlet beskriver vi resultatet av förslag- och utvecklingsfasen i Design Science. 

Inledningsvis beskrivs resultatet av förslagsfasen, vilket innebar en kravspecifikation och en 

idé om hur lösningen skulle utformas. Vidare beskriver vi den färdiga IT-artefakten som ett 

resultat av utvecklingsfasen. 

4.1 Förslag  

I den här fasen togs ett förslag fram inför utvecklingen av IT-artefakten. Eftersom faserna 

itereras i Design Science har vi kunnat göra om vårt förslag ett flertal gånger och kunnat 

utöka vad som ska vara möjligt att göra med IT-artefakten. Resultatet av itereringarna har 

därför gått från en diffus lösning till att bli mer specifik. Den första itereringen resulterade i 

en grundläggande skiss över förslaget och i den sista itereringen fastställdes de exakta 

funktionerna IT-artefakten skulle tillhandahålla. 

4.1.1 Resonemang kring förslaget 

Efter genomförandet av en litteraturgranskning i medvetenhetsfasen var vi väl insatta i 

ämnesområdet kring semantisk interoperabilitet och XML och kunde börja formulera ett 

lösningsförslag. Vi ritade upp en skiss på hur vi ville att IT-artefakten skulle utformas för att 

få en översikt över vår lösningsidé. Vi kunde snabbt kartlägga de huvudsakliga och 

övergripande funktionerna att implementera i lösningen. Som skissen nedan visar är de 

huvudsakliga funktionerna en ontologi, ett gränssnitt och funktionaliteten för att kunna 

hantera XML-dokument samt logiken bakom detta. Ontologin är samlingen över begrepp och 

termer som används för att koppla samman XML-dokument. Användaren ska kunna söka 

fram och hämta ut data från dessa XML-dokument. 

 
Figur 5. Skiss över artefaktens huvudsakliga funktioner framtagen i ett initialt skede. 
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När förslaget skulle tas fram identifierade vi semantiska skillnader som kan utgöra problem 

om en förutbestämd ontologi används (se tabell 1). Till exempel skulle ett element som 

innehåller information om en persons födelsedatum kunna vara döpt till olika taggnamn. Det 

skulle kunna vara skillnader i böjningen på ordet t.ex. “Födelsedatum” eller 

“Födelsedatumet”. Taggarna kan namnges på olika språk exempelvis på engelska 

“DateOfBirth” eller vara skrivet som en förkortning “DOB”. Om personens ålder istället är 

lagrad blir skillnaden inte enbart semantisk utan det blir även en skillnad i elementets 

innehåll, födelsedatumet skulle eventuellt ändå gå att räkna ut utifrån den ålder som är lagrad. 

Vissa ord kan betyda samma sak som andra ord i ett visst sammanhang. Till exempel kan 

datum i viss språklig kontext betyda det datum som någon är född men i andra fall beskriva 

någon annan tidpunkt såsom tidpunkten för ett inbokat möte (Dahllöf, 1999).  

 
Tabell 1. Exempel på typer av skillnader som kan förekomma vid XML-taggars benämning. 

 

När det kommer till namngivning av taggarna är det inte bara problem vid matchning som rör 

syntax och språk. Namnet som representerar informationen i taggen måste beskrivas med ett 

enda ord eftersom XML-taggar inte får innehålla mellanslag. Detta leder ofta till att namnen 

på taggen blir en sammansättning av flera ord som normalt sätt inte sätts samman. Det 

vanligare sättet att skriva “DateOfBirth” skulle vara “Date of Birth”. Detta är ännu en skillnad 

som leder till att det finns många tänkbara namn en tagg kan få. 

 

Exemplet i tabellen ovan beskriver taggar i element med liknande information. Eftersom olika 

syntax, språk eller sammansättningar av ord används så kan inte dataprogram tolka data som 

samma information rakt av. På grund av detta måste det ske någon slags översättning för att 

dataapplikationen ska kunna tolka informationen i XML-dokumenten.  

 

Med anledning av ovan identifierade semantiska problem gällande en förutbestämd ontologi 

tog vi beslutet att låta slutanvändaren själv vara den som skapar ontologin. När det är 

användaren som är både skapare och användare av ontologi bedömer vi att minsta möjliga 

semantiska felaktigheter uppstår när det kommer till ett ords betydelse i det specifika 

sammanhanget. 
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4.1.2 Lösningsförslag 

Efter att skissen framställts med de grundläggande funktionerna påbörjades en formulering av 

de mer specifika kraven. Vi specificerade exakt vad som skulle vara möjligt att utföra med 

hjälp av IT-artefakten. Detta gjordes som tidigare beskrivet i form av en kravspecifikation och 

med user stories för att få en tydlig bild av hur den färdiga artefakten skulle se ut. 

 

Kraven tilldelades prioritet utifrån hur nödvändiga vi ansåg funktionerna var för att besvara 

forskningsfrågorna. Även funktioner som inte var direkt relevanta för forskningsfrågorna 

lades till eftersom de bidrog till att skapa en komplett lösning med möjlighet att demonstrera 

de huvudsakliga funktionerna i IT-artefakten. När funktionaliteten för att möjliggöra 

semantisk interoperabilitet skapats ville vi alltså demonstrera den analysfunktion som 

möjliggjorts genom att exempelvis visa upp sökresultat i grafer eller diagram. 

 

Våra forskningsfrågor syftar till den huvudfunktionalitet vi vill att IT-artefakten ska ha. För 

att möjliggöra en implementation av denna bröt vi ner funktionaliteten till delfunktioner för 

att på så vis underlätta i utvecklingsprocessen. Dessa delfunktioner beskrivs i form av user 

stories och används strukturerat som riktlinjer i utvecklingen. Motiveringen för att just dessa 

user stories som beskrivs nedan har formulerats är för att de tillsammans utgör en helhet i 

form av en väl fungerande IT-artefakt.  

 

User story 1: Som användare vill jag kunna lägga till enligt mig relaterade ord som skapar 

en ordsamling i ontologin för att kunna genomsöka XML-filer efter samtliga relaterade ord 

samtidigt. 

 

User story 2: Som användare vill jag kunna välja ett av de relaterade orden som nyckelord 

för att få en identifierare för de relaterade orden. 

 

User story 3: Som användare vill jag kunna ta bort relaterade ord ur en ordsamling för att 

göra det möjligt att inte genomsöka dokumenten efter dessa ord. Detta är nödvändigt om jag 

upptäcker att ett ord som lagts till i ordsamligen inte är synonymt till de övriga orden. 

 

User story 4: Som användare vill jag kunna göra en sökning med alla relaterade ord i en vald 

ordsamling för att kunna hitta den data jag söker. 

 

User story 5: Som användare vill jag kunna ta bort inlagda XML-filer för att utesluta dessa 

ur mina sökningar. 

 

User story 6: Som användare vill jag kunna ta bort ordsamlingar ur ontologin för att utesluta 

möjligheten att söka efter ordsamlingen. 

 

User story 7: Som användare vill jag kunna ange flera sökkriterier vid en sökning för att 

kunna göra en mer avancerad och specifik sökning. 

 

User story 8: Som användare vill jag kunna specificera hur sökresultatet ska grupperas, 

sammanställas och presenteras för att jag ska kunna se resultatet på ett sätt som ger mig den 

information jag är ute efter utan att behöva manipulera eller formatera ytterligare. 
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User story 9: Som användare vill jag kunna lägga till en eller flera XML-filer för att kunna 

genomsöka samtliga filer samtidigt. 

 

Bilden nedan illustrerar ett exempel på hur ordsamlingar kan struktureras upp i form av en 

ontologi. Nyckelord identifierar ordsamlingar och finns även med i listan över synonymorden. 

Anledningen till detta är att även nyckelordet ska sökas efter i lösningen eftersom även det 

kan förekomma i XML-filerna som taggbenämning. 

 
Tabell 2. Exempel på ordsamlingar i en ontologi. 

 

Som tidigare nämnt är materialet som används i IT-artefakten XML-filer vi själva har 

konstruerat. Utifrån dessa XML-filer har vi sedan byggt upp en ontologi på det sätt som vi 

antar att en slutanvändare skulle bygga upp den i ett verkligt sammanhang. Vi har följaktligen 

skapat ordsamlingar i ontologin utifrån vilka ord som använts i XML-filerna. Detta beskrivs 

mer detaljerat i delkapitlet Demonstration av IT-artefakten. 

 

De filer som vi använder innehåller samma typ av data men har olika benämningar på 

taggarna. Dessa benämningar är vad ontologin har byggts upp av för att IT-artefakten ska vara 

anpassad till det specifika material vi har. Nedan visas kodutdrag från samtliga XML-filer för 

att visa hur de skiljer sig semantiskt. 
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Kodutdrag från XML-dokument med struktur 1 
    <Person> 

        <PersonID>1</PersonID> 

        <NativeCountry>Sweden</NativeCountry> 

        <NativeCity>Uppsala</NativeCity> 

        <Born>1989</Born> 

        <Gender>Male</Gender> 

        <StarSign>Capricornus (Stenbocken)</StarSign> 

        <Height>179</Height> 

        <EyeColor>Green</EyeColor> 

        <RelationshipStatus>In a relationship</RelationshipStatus> 

        <RightOrLeftHanded>Right</RightOrLeftHanded> 

        <BelieveInGhosts>No</BelieveInGhosts> 

        <NicotineAddicted>No</NicotineAddicted> 

        <GuessCountries>132</GuessCountries> 

        <DoesGodExist>No</DoesGodExist> 

        <TheWordCool>Yes</TheWordCool> 

        <FavoriteColor>Blue</FavoriteColor> 

        <CinemaAlone>Yes</CinemaAlone> 

        <ScaredOf>Confined spaces(claustrophobia)</ScaredOf> 

        <HandClasp>Right</HandClasp> 

        <Personality>Logical</Personality> 

        <Qualities>Outgoing</Qualities> 

    </Person> 

 

Kodutdrag från XML-dokument med struktur 2 
    <Individ> 

        <ID>20</ID> 

        <Hemland>Sweden</Hemland> 

        <Hemstad>Uppsala</Hemstad> 

        <Född>1991</Född> 

        <Kön>Male</Kön> 

        <Stjärntecken>Leo (Lejonet)</Stjärntecken> 

        <Längd>173</Längd> 

        <Ögonfärg>Blue</Ögonfärg> 

        <Status>In a relationship</Status> 

        <HögerEllerVänsterHänt>Left</HögerEllerVänsterHänt> 

        <TrorPåSpöken>No</TrorPåSpöken> 

        <Nikotinberoende>No</Nikotinberoende> 

        <GissaLänder>170</GissaLänder> 

        <TrorGudFinns>Yes</TrorGudFinns> 

        <Cool>No</Cool> 

        <Favoritfärg>Blue</Favoritfärg> 

        <BioSjälv>No</BioSjälv> 

        <RäddFor>Heights</RäddFor> 

        <KnäppaHänder>Left</KnäppaHänder> 

        <Personlighet>Creative</Personlighet> 

        <Egenskaper>Positive</Egenskaper> 

    </Individ> 
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Kodutdrag från XML-dokument med struktur 3 
   <Record> 

      <Id>65</Id> 

      <Homeland>Sweden</Homeland> 

      <Hometown>Söderhamn</Hometown> 

      <YearOfBirth>1991</YearOfBirth> 

      <Sex>Male</Sex> 

      <ZodiacSign>Sagittarius (Skytten)</ZodiacSign> 

      <Length>195</Length> 

      <ColorOfEyes>Blue</ColorOfEyes> 

      <CivilStatus>In a relationship</CivilStatus> 

      <ROrLHanded>Right</ROrLHanded> 

      <BelievesThatGhostsExists>No</BelievesThatGhostsExists> 

      <NicotineAddiction>No</NicotineAddiction> 

      <CountryGuessing>350</CountryGuessing> 

      <Religious>No</Religious> 

      <CoolWord>No</CoolWord> 

      <FavColor>Pink</FavColor> 

      <GoesToTheMoviesAlone>No</GoesToTheMoviesAlone> 

      <AfraidOf>The dark</AfraidOf> 

      <ClaspHands>Right</ClaspHands> 

      <PersonalityType>Logical</PersonalityType> 

      <Characteristic>Positive</Characteristic> 

   </Record> 

 

Kodutdrag från XML-dokument med struktur 4 
   <Person> 

      <PersonID>126</PersonID> 

      <Identity> 

         <NativeCountry>Sweden</NativeCountry> 

         <NativeCity>Uppsala</NativeCity> 

         <Born>1981</Born> 

         <Gender>Male</Gender> 

         <StarSign>Pisces (Fiskarna)</StarSign> 

         <Height>180</Height> 

         <EyeColor>Green</EyeColor> 

         <RightOrLeftHanded>Left</RightOrLeftHanded> 

         <RelationshipStatus>In a relationship</RelationshipStatus> 

         <NicotineAddicted>No</NicotineAddicted> 

      </Identity> 

      <PersonalInformation> 

         <ScaredOf>None of the above scare me at all</ScaredOf> 

         <Personality>Logical</Personality> 

         <Qualities>Imaginative</Qualities> 

         <Religious>No</Religious> 

      </PersonalInformation> 

      <OtherInformation> 

         <BelieveInGhosts>No</BelieveInGhosts> 

         <GuessCountries>280</GuessCountries> 

         <TheWordCool>No</TheWordCool> 

         <FavoriteColor>Black</FavoriteColor> 

         <CinemaAlone>No</CinemaAlone> 

         <HandClasp>Right</HandClasp> 

      </OtherInformation> 

   </Person> 
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Genom att skapa en ontologi utifrån de ord som används som taggbenämningar i dessa filer 

kan vi sammankoppla dessa och hämta data. Processen över att lägga till ord i ordsamlingar 

som skapar en ontologi beskrivs i flödesschemat nedan.  

 
Figur 6. Flödesschema över processen att lägga till ord i ontologin. 

 

I XML-filerna finns information om personers nikotinberoende men taggarna har olika 

benämningar. Vi har identifierat tre olika taggbenämningar i XML-filerna för samma typ av 

datavärde; NicotineAddicted, Nikotinberoende och NicotineAddiction. Enligt flödesschemat 

över processen att lägga till ord i ordsamlingen blir resultatet enligt tabell 3. 

 

 
Tabell 3. Ordsamling i ontologin med nyckelordet NicotineAddicted. 

 

När en ordsamling i ontologin skapats finns det en sammankoppling mellan XML-

dokumenten. Denna sammankoppling gör det möjligt för användaren att söka efter och hämta 
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data från samtliga filer. Hur sökprocessen för att extrahera data går till beskrivs i 

flödesschemat i figur 7. 

Figur 7. Flödesschema över en sökning i IT-artefakten. 
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När en sökning görs i IT-artefakten hämtas data från XML-filerna med hjälp av ontologin. 

Den tidigare skapade ordsamlingen med nyckelordet NicotineAddicted, gör det möjligt att 

hämta ut information om personers nikotinberoende från XML-filerna. Genom att endast ange 

det nyckelord som identifierar ordsamlingen i sökningen hittas alla de element som innehåller 

taggnamnen som finns i den valda ordsamlingen. Figur 8 visar att tre av filerna innehåller 

något av orden i ordsamlingen, datavärderna ur dessa element kan sedan extraheras för att 

användas i IT-artefakten. 

 

 
Figur 8. Kodutdrag från XML-filerna gällande personers nikotinberoende. 

4.2 Utveckling 

Här redogör vi för utvecklingsfasen i Design Science. Inledningsvis beskrivs 

utvecklingsprocessen av IT-artefakten för att sedan ge en redogörelse för funktionaliteten i 

den färdiga lösningen. Beskrivningen av IT-artefakten är uppdelad i Funktionalitet, som 

representerar front-end-utvecklingen och Logik, som representerar back-end-utvecklingen. 

4.2.1 Utvecklingsprocessen 

Första steget i utvecklingsprocessen var att skapa de klasser som IT-artefakten skulle byggas 

upp genom. Dessa var klasser som hanterar ontologin, XML-filerna, query-funktionen och en 

klass för analysfunktionen. De kraven i kravspecifikationen som tilldelats hög prioritet 

implementerades i första hand för att sedan fortsätta med de krav med lägre prioritet. 

Ontologiklassen var den första som skapades eftersom ontologin utgör den huvudsakliga 
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funktionaliteten för en väl fungerade lösning för att uppnå semantisk interoperabilitet. Sedan 

upprättades en förbindelse till de XML-filer som konstruerats för att användas i IT-artefakten.  

Efter att den grundläggande funktionaliteten skapats utvecklades IT-artefakten ytterligare för 

att kunna hantera sökningar och för att visa upp resultatet i gränssnittet. Denna 

utvecklingsprocess resulterade slutligen i en färdig IT-artefakt. 

4.2.2 Funktionalitet 

Artefakten innehåller funktioner som görs tillgängliga för användaren på ett logiskt och 

strukturerat sätt. Funktionerna är uppdelade i fyra olika kategorier, dessa är sök, lägg till i 

ontologi, lägg till XML-fil och visa upp ontologin. En sökning genomförs genom att ange 

nyckelordet för en ordsamling och eventuellt villkor för den data som ska hämtas. Det går 

bland annat att ange att ett element ska innehålla ett specifikt datavärde t.ex. “1987” för att 

hitta personer som är födda det årtalet. Möjligheten att visa upp den informationen som hittats 

är dock begränsad eftersom gränssnittet utformats för att användas vid generella sökningar 

och inte för att söka efter en specifik typ av information som sedan kan visas upp. Exempel på 

en specifik typ av information är kvantitativ data i form av siffror. Vid en anpassning av 

gränssnittet till denna specifika information skulle det vara möjligt att presentera siffrorna på 

ett sätt som ger mer information för användaren t.ex. procentuellt. 

4.2.3 Logik 

Koden som möjliggör funktionaliteten är uppbyggd av klasser som hanterar IT-artefaktens 

logik. Klasserna är; ontologiklassen, XML-hanterare, query-hanterare och en analysklass. 

 

Ontologi 

Ontologiklassen hanterar de samlingar av relaterade ord som användaren lagt till.  Klassen 

innehåller en lista som lagrar objekt av typen ordsamling. Ett ordsamlingsobjekt har 

egenskapen nyckelord och en lista där relaterade ord lagras. När användaren lägger till nya 

ordsamlingar eller så kallade relaterade ord väljs först ett nyckelord ut som även det ingår i 

ordsamlingen. Nyckelordet fungerar som en unik identifierare för en ordsamling. Användaren 

bestämmer själv vilka ord som ska läggas till och därmed vilka ord som är relaterade till 

varandra. De relaterade orden är alltså synonymer enligt användaren. Flödesschemat som 

illustreras i figur 6 beskriver den här processen. 

 

Vid sökning väljer användaren ett existerande nyckelord i en drop drown-lista i gränssnittet. 

Med hjälp av det nyckelordet hämtas den tillhörande ordsamlingen från klassen ontologi. 

Ordsamlingen skickas sedan till Query-klassen för att genomföra själva sökningen. 

 

XML-hanterare 

Klassen hanterar funktionerna att lägga till och ta bort XML-filer i IT-artefakten. Klassen 

innehåller en lista där alla tillagda XML-filer lagras. När en fil laddas in i IT-artefakten läggs 

den till i den befintliga listan av XML-filer. Vi en sökning genom Query-hanteraren söks alla 

dessa tillagda filer igenom. 
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Query-hanterare 

I Query-klassen finns funktionalitet för sökningen i de XML-filer som laddats in i IT-

artefakten. Vid en sökning får användaren välja ett nyckelord och programmet söker sedan i 

samtliga XML-filer efter de relaterade orden i ordsamlingen som är kopplad till nyckelordet. 

Detta sker med hjälp av en foreach-loop med en nästlad foreach-loop. Den yttre loopen 

itererar över XML-filerna medan den inre itererar över de relaterade orden i ordsamlingen. 

Den här sökprocessen beskrivs detaljerat i flödeschemat i figur 7. De resultat som hittats 

samlas och skickas till gränssnittet för att visas upp eller till analysklassen för vidare 

bearbetning. 

 

Analysklass 

Analysklassen sammanställer hämtad data så att den kan användas för att visas upp i 

exempelvis diagram. Denna klass måste vara anpassad specifikt till det material som ska 

hämtas och visas upp. Metoder i klassen kan t.ex. gruppera det hämtade materialet för att visa 

upp antal förekomster av vissa datavärden i en graf. 

4.2.4 Demonstration av IT-artefakten 

I den här delen visar vi en demonstration av hur IT-artefakten kan användas. Lösningens 

funktionalitet visas upp genom ett konkret exempelscenario som konstruerats av ett flertal 

user stories (4.1.2) och krav vilka återfinns i kravspecifikationen i bilaga 1. 

  

Scenario: Vi vill hämta ut data från XML-filer innehållande information om personer. Den 

information vi är ute efter är ifall de är beroende av nikotin och även deras relationsstatus. 

Med den här sökningen vill vi sammanställa information från flera källor och även möjliggöra 

för vidare analys av resultatet. 

 

Först och främst måste vi lägga till de XML-dokument som vi vill att IT-artefakten ska hämta 

data från. Filerna läggs till via gränssnittet och blir då tillgängliga för IT-artefakten. 
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Figur 9. XML-filer läggs till via gränssnittet. 

 

För att IT-artefakten ska kunna genomsöka XML-filerna efter den data vi är ute efter så måste 

vi sammankoppla filerna genom att bygga upp en ontologi bestående av taggbenämningarna 

som används för samma typ av data i respektive fil. 

 

Vi vill leta upp information om personers nikotinberoende och därför lägger vi in ordet 

NicotineAddicted i ontologin eftersom vi vet att det är taggbenämningen som används i en av 

XML-filerna. Eftersom det inte finns någon ordsamling sedan tidigare för just den här typen 

av information så väljer vi NicotineAddicted som nyckelord. Vi trycker på knappen Add och 

som figur 11 visar så läggs NicotineAddicted in som både nycklord och relaterat ord i 

ontologin. 

 

 
Figur 10. Nyckelord läggs till i ontologin via gränssnittet. 
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Figur 11. Vy över ontologin där ett nyckelord lagts till. 

 

Eftersom XML-filerna har strukturskillnader i form av olika taggbenämningar för samma typ 

av data måste vi bygga ut ordsamlingen ytterligare. Som figur 12 nedan visar lägger vi till 

ordet Nikotinberoende. Eftersom vi anser att taggbenämningen Nikotinberoende som 

återfinns i en av XML-filerna betyder samma sak som nyckelordet NicotineAddicted lägger vi 

till det som ett relaterat ord till nyckelordet i ordsamlingen. Vi lägger även till ordet 

NicotineAddiction som ett relaterat ord då även det används som taggbenämning i en av 

XML-filerna. 

 

 
Figur 12. Relaterade ord till en ordsamling läggs till via gränssnittet. 
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Figur 13. Vy över ontologin med den skapade ordsamlingen. 

 

När vi nu har skapat en ontologi och på så vis sammankopplat de XML-filer vi vill 

genomsöka så kan vi få fram resultat genom att ställa en query genom IT-artefakten.  

 

För att få fram information om personers nikotinberoende skapar vi en query som hämtar ut 

data om alla personer som det finns lagrad information om i XML-filerna. Vi väljer att hämta 

datavärden från taggarna som identifieras genom nyckelordet NicotineAddicted. Alla tillagda 

XML-filer söks igenom för att hitta de taggar med benämningarna som finns i ordsamlingen. 

 

 
Figur 14: Sökning på nyckelordet NicotineAddicted 

 

Eftersom vår ordsamling består av NicotineAddicted, Nikotinberoende och NicotineAddiction 

så genomsöks filerna efter dessa taggnamn och elementen hämtas. Sökresultatet presenteras i 

gränssnittet som visas i figur 15 där 130 element dentifierats, alla dessa taggar matchar alltså 

någon av de tre relaterade orden i ordsamlingen. Om vi sedan jämför det med det faktiska 
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antalet förekomster av taggnamnen som presenteras i tabell 4 kan vi konstatera att IT-

artefakten har lyckats ta fram den data den skulle. 
 

 

 
Figur 15. Sökresultat vid sökning på nyckelordet NicotineAddicted 

 

 
Tabell 4. Antal förekomster av taggnamn i de fyra XML-dokument kopplade till artefakten. 

 

I enlighet med den primära forskningsfrågan har vi genom demonstrationen ovan visat upp att 

vår IT-artefakt kan extrahera och hantera data från olika XML-dokument. I följande del av 

demonstrationen ligger fokus på den sekundära forksningsfrågan, genom att visa 

tillvägagångssättet för mer avancerade sökningar där korrelationer mellan datavärden 

undersöks. 

 

Det vi nu vill få fram är data ifall personer är nikotinberoende eller ej samt vad de har för 

relationsstatus. Vi skapar därför en ny query som hämtar ut data om personer från XML-

dokumenten. Precis som föregående sökning väljer vi att hämta datavärden från taggarna som 

identifieras genom nyckelordet NicotineAddicted. Vi vill även hämta ut relationsstatus och 

filerna genomsöks då efter ordsamlingen RelationshipStatus som även består av de relaterade 

orden Status och CivilStatus. 
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Figur 16. Sökdelen där sökning görs efter taggbenämningar genom att ange nyckelord. 

 

IT-artefakten genomför sökningen och resultatet presenteras för användaren i gränssnittet. 

Den hämtade informationen sammanställs och data inom de taggar som genomsökts i den här 

specifika sökningen består av Ja och Nej som datavärden gällande nikotinberoende, samt om 

personen är singel eller i en relation. Detta innebär att vi får ut ett kombinerat resultat med 

datavärdena där personer delas upp i fyra olika kategorier. Resultatet visas upp i figur 17 och 

anger antalet personer som är nikotinberoende eller inte och huruvida dessa personer är i en 

relation eller inte. 

 

 
Figur 17. Presentation av sökresultatet. 
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Vidare kan IT-artefakten presentera resultatet i form av diagram eller grafer. Figur 18 visar 

upp sökningen på ett grafiskt sätt och vi kan läsa ut informationen tydligare. Just den här 

sökningen visar att det finns en antydan till att personer som inte lever i en relation till större 

grad är beroende av nikotin. Genom att få fram den här informationen och kunna 

sammanställa den enligt figur 17 och 18 finns förutsättningarna för vidare analys av resultatet. 

 

  
Figur 18. Presentation av sökresultatet i ett diagram.  
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5 Analys 

Det här kapitlet utgörs av fasen utvärdering i Design Science. Vi utvärderar IT-artefakten och 

vår forskning i relation till teorin som vi skrivit om. Detta gör vi genom att göra en 

bedömning huruvida lösningen når upp till våra uppsatta mål, samt diskuterar om och hur 

mycket artefakten skiljer sig från den planerade lösningen. 

5.1 Acceptanstester 

Acceptanstester innebär att vi i vår färdiga IT-artefakt låtit en testgrupp testa om våra user 

stories är genomförbara. Efter att varje test genomförts så har en jämförelse gjorts mellan det 

förväntade resultatet och det resultat som acceptanstestet genererade. Om dessa två 

överensstämmer med varandra så är testet av user storyn godkänt.  

 

Samtliga user stories som vi anser är betydande för våra forskningsfrågor har fått ett godkänt 

resultat i acceptanstesten. För att besvara den primära forskningsfrågan skulle en 

implementation av user story 1, 2, 4 och 9 vara nödvändig. Dessa user stories tillsammans gör 

det möjlig att sammankoppla XML-dokument med hjälp av en ontologi och därigenom skapa 

semantiska interoperabilitet som möjliggör extrahering av lagrad data. De krav som definieras 

i user story 3 och 6 har även de implementerats men inte i syfte till att besvara 

forskningsfrågan utan endast för att göra IT-artefakten mer användbar för en slutanvändare. 

Nedan visas acceptanstesterna av de user stories som presenterades i förslagskapitlet som fått 

ett godkänt resultat. 

 

 
Tabell 5. Acceptanstest för user story 1 
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Tabell 6. Acceptanstest av user story 2 

 

 
Tabell 7. Acceptanstest av user story 3 

 

Tabell 8. Acceptanstest för user story 4 
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Tabell 9. Acceptanstest av user story 6 

 

 
Tabell 10. Acceptanstest av user story 9 

5.2 Utvärdering av utvecklingsfasen 

I det initiala skedet av vår forskningsprocess hade vi inte bestämt hur de XML-filer vi ville 

hämta data från skulle vara uppbyggda och vilken typ av information applikationen skulle 

kunna hämta från filerna. Planen var att skapa en lösning som kunde hämta alla typer av data 

från alla typer av XML-filer. Efter att vi tagit fram de filer som skulle användas vid testning 

av IT-artefakten insåg vi att det är svårt att skapa en lösning som passar för att hämta och 

sammanställa olika kategorier av information (t.ex. siffror, ord och meningar). Det finns 

svårigheter med att skapa en gemensam presentationsvy som kan visa upp resultaten utan att 

behöva anpassa den till olika typer av innehåll. 
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Som vi nämnt tidigare är inte IT-artefakten klar att använda i ett verkligt sammanhang. Vissa 

user stories har inte gått igenom acceptanstestet med ett godkänt resultat. Dessa är dock ingen 

av de funktioner som är relevanta för våra forskningsfrågor. Vi har valt att prioritera de mest 

nödvändiga funktionerna för att IT-artefakten ska fungera endast för demonstration och ge 

stöd för våra forskningsfrågor. Övriga funktioner är föremål för vidareutveckling av IT-

artefakten. Ett exempel på en sådan är user story 5: “Ta bort till XML-filer”. Denna syftar till 

att användaren genom gränssnittet ska kunna ta bort XML-filer. Funktionaliteten för att kunna 

ta bort XML-filer finns dock i koden.  

 

Genom att använda våra forskningsfrågor som utgångspunkt definierade vi syftet med vår 

forskning och IT-artefaktens huvudsakliga funktionalitet. Genom att sedan bryta ned denna 

funktionalitet för att kunna genomföra en implementation av IT-artefakten så använde vi user 

stories och en kravspecifikation. Efter implementationen anser vi att user stories var ett bra 

tillvägagångssätt. Det blev mycket tydligt vilka funktioner som skulle tillhandahållas och som 

slutligen skapar en fungerande lösning för de typer av situationer vi identifierat. Som vi 

tidigare nämnt kan det vara svårt att själva ställa upp kraven, men vi tycker att det gått bra i 

och med att vi utfört acceptanstester på alla user stories och även använt IT-artefakten i sin 

helhet genom att sätta oss in i ett scenario som vi demonstrerat tidigare. 

 

Vi tycker det har varit bra att kunna iterera igenom förslagsfasen som Design Science tillåter 

för att därmed kunna uppdatera kraven ett flertal gånger. Eftersom det var svårt att i ett initialt 

skede veta vilken funktionalitet som var för oss möjlig att skapa i lösningen inom den givna 

tidsramen. Vi har kunnat anpassa kraven när det har känts nödvändigt för att komma vidare 

med forskningen, vi har även kunnat lägga till de krav som vi i utvecklingsfasen identifierat 

som relevanta.  

5.3 Analys i relation till teorin 

För att göra en bedömning av värdet av vår IT-artefakt analyserar vi den med koppling till 

forskningsfrågorna och teorin vi har som grund. Vad som tas upp i teoridelen är att det finns 

en uttalad problematik när det kommer till interoperabilitet och i synnerhet semantisk 

interoperabilitet. IT-artefakten vi har utvecklat skapar interoperabilitet genom att den kan 

hämta information från XML-filer med olika struktur. Eftersom XML är i form av 

semistrukturerad data och plattformsoberoende så existerar redan en viss typ av 

interoperabilitet.  

 

För att lösa problemet med just semantisk interoperabilitet finns som vi tagit upp tidigare 

förslaget enligt Bittner (2005) att använda sig av redskapet ontologier för att på så vis 

förbättra kommunikation på ett semantiskt plan. Vi valde att använda oss av en ontologi för 

att skapa en lösning till det problem vi identifierat. Problematiken med ontologier är att det 

inte finns något korrekt svar på vad som är språkligt rätt oavsett sammanhang. När ontologier 

antas bestäms en del av verkligheten eller en domän genom att definiera en konceptsamling. 

Vad vi identifierat efter litteraturgranskningen och under utvecklingsprocessen är att om 

ontologin bestämts i förväg finns det en risk för missförstånd eller felaktigheter mellan 

betydelsen av begrepp som antagits som det korrekta, alltså att felaktiga kopplingar mellan 

ord har skapats. 
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Som vi tar upp i teorikapitlet 3.4 finns det enligt Fromkin & Rodman (2003) ett problem med 

ontologier. Detta problem innebär att det inte är möjligt att skapa en universell ontologi 

eftersom ordens betydelse är bunden till sammanhang och upplevs subjektivt. För att komma 

runt problemet med att begrepp och termer har olika betydelser i olika sammanhang tillåts 

användaren bestämma sammanhanget. Genom att kunna koppla ihop ord som kanske inte 

språkmässigt är av samma betydelse kan användaren skapa värde av data.  

 

Som vi tidigare tagit upp och illustrerat i tabell 1 finns det olika typer av skillnader som kan 

förekomma vid namnval av XML-taggar. Vi kan med vårt resultat visa att genom att låta 

användaren skapa ordsamlingar i en ontologi, har en lösning som skapar interoperabilitetet 

mellan dessa skillnader på ett semantiskt plan erhållits. Exempelvis skulle en användare 

kunna bestämma att taggarna <Datum> och <Född> har samma betydelse och lägga till dem i 

ordsamlingen med nyckelordet <Födelsedatum>. 

  

Genom att ta fram en lösning där användaren själv är skapare av ontologin tillåts personen 

skapa sin egen bild av verkligheten genom att specificera en konceptsamling. Det spelar ingen 

roll vad som egentligen är språkmässigt korrekta relationer mellan ord och begrepp. Det enda 

som har betydelse är att användaren anser att begrepp och deras relationer i form av 

taggbenämningarna i XML-filerna är ontologiskt korrekta.  

  

Som beskrivet i kapitel 3.1 är det först när data används som den blir värdefull. Efter att en 

användare kopplat ihop diverse XML-filer med varandra genom ontologin kan användaren 

hämta data. Först när data är hämtad är den redo att användas och detta visar vi genom att låta 

användaren söka efter och låta IT-artefakten grafiskt visa upp sökresultaten. På så vis tillåts 

användaren skapa ett värde utifrån data, detta är vad vi har beskrivit som Descriptive Business 

Analytics i teoridelen (3.1). IT-artefakten tillhandahåller funktionaliteten genom att låta en 

användare koppla ihop XML-dokument för att söka efter data men även låta användaren göra 

specifika sökningar. Dessa specifika sökningar gör så att användaren kan läsa ut vissa mönster 

i datamängderna representerade i XML-filer. Detta möjliggör för användaren vidare analys 

och på så vis får data värde. 

 

Sammanfattningsvis är IT-artefakten värdefull eftersom den låter användaren skapa en egen 

ontologi, därmed uppnås optimal semantisk interoperabilitet för användarens specifika 

ändamål. Enligt Kings uttalande är det först när vi kan göra något med datamängderna som 

värde kan skapas. Vår IT-artefakt gör det möjligt för en användare att hämta och 

sammanställa resultat av data som återfinns i XML-filerna. Vi har därmed kommit fram till att 

vår IT-artefakt är värdefull eftersom den kan extrahera data och låter användaren läsa ut 

information som sedan kan användas för vidare analys i enlighet med Descriptive Business 

Analytics.  
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6 Avslutande del 

I det avslutande kapitlet har vi nått fram till en slutsats vilket är det sista steget i Design 

Science. Här besvarar vi våra forskningsfrågor och reflekterar över resultatet av vår forskning. 

Vi ger även förslag till vidare forskning inom området. 

6.1 Slutsats och reflektion 

Forskningen har inneburit att utveckla en IT-artefakt som löser problematiken gällande 

semantisk interoperabilitet med XML. Forskningsfrågorna som behandlas i uppsatsen lyder 

som följande: 

 

1. Hur skapar vi en teknisk lösning för att uppnå semantisk interoperabilitet mellan XML-

dokument med avseende till extrahering och hantering av data, trots semantiska 

skillnader i taggbenämningarna? 

2. Kan den tekniska lösningen användas för att hämta och hantera information som därmed 

kan användas som underlag för Business Analytics? 

 

Slutsatsen lyder att en lösning för det här ändamålet kan skapas genom en implementation av 

en IT-artefakt. Lösningen kan hantera ett flertal XML-filer och läsa ut information från dem. 

Vad som gör extraheringen av data möjlig är en ontologi som kopplar samman de element 

som har samma semantiska betydelse till en ontologiordsamling. För att en optimal semantisk 

interoperabilitet skulle kunna vara möjlig för olika typer av verksamheter och situationer är 

ontologin flexibel. Med flexibel menar vi att det är slutanvändaren som skapar och bygger 

upp ontologin, detta genom att användaren själv får bestämma vilka nyckelord som ska finnas 

med samt vilka som är de relaterade orden. Vårt motiv för att låta användaren själv bygga upp 

ontologin är att det genom det här tillvägagångssättet uppstår minsta möjliga missförstånd 

mellan ordens betydelse och deras relationer.  

 

Vi har konstaterat att det är först när data används som den blir värdefull. I vår tekniska 

lösning är det möjligt att extrahera och sammanställa data som finns lagrad i XML-filer. Efter 

att IT-artefakten skapats har vi fått en förståelse i hur den kan nyttjas för att hantera 

information. Genom att använda den data IT-artefakten kan ta fram som underlag till Business 

Analytics skapas värdet från data. 

 

Resultatet vi har fått fram av vår forskning stöds av utgångspunkterna i teorikapitlet och vi 

har även besvarat våra forskningsfrågor och därmed har ett kunskapsbidrag utformats. 

 

Design Science har tillämpats i vår forskning vilket innebär att vi har itererat igenom de olika 

faserna för att slutligen nå fram till en slutsats. Vi tycker att det har varit en lämplig strategi 

när det kommer till en designorienterad forskning, eftersom man då kan anpassa arbetets 

omfattning parallellt under forskningens gång. Det är även positivt att den här typen av 

forskningsstrategi ger ett kunskapsbidrag i form av en fungerande IT-artefakt som gör så att vi 

kan visa upp konstruktioner, modeller och metoder på ett konkret sätt i en implementerad 

lösning. 
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I vår forskning har vi som tidigare nämnt skapat en Proof of concept genom att utveckla en 

specificerad och isolerad IT-artefakt. Resultatet av vår forskningsprocess är en IT-artefakt 

som är väl fungerande för sitt ändamål och löser den semantiska problematik vi identifierat. 

Eftersom lösningen låter användaren själv bestämma och skapa ontologin kan vi dra 

slutsatsen att lösningen kan fungera även med andra typer av XML-dokument i andra 

situationer.  

 

Genom att skapa en lösning i form av ett Proof of concept vill man ge bevis för att en lösning 

kan skapas inom ett specifikt område. Med vår IT-artefakt visar vi att den går att använda 

inom ett specifikt sammanhang och till följd av detta menar vi att en lösning med denna typ 

av uppbyggnad skulle kunna fungera på ett mer generellt plan. Vi gör ett antagande att oavsett 

sammanhang, antal sammankopplade XML-filer samt typ av data lagrad i dessa så är den här 

lösningen tillämpningsbar. 

6.2 Diskussion 

Gällande litteraturgranskningen som genomförts och utgjort utgångspunkten för uppsatsen 

kan kritik riktas mot mängden litteratur som använts. Det är svårt att hitta all relevant 

litteratur inom ämnesområdet och för den identifierade problemantiken. I teorikapitlet 

presenteras resultatet av ett urval från litteraturgranskningen. Kritik kan därför riktas mot att 

teorin som presenteras inte är tillräcklig. Teorikapitlet kan även uppfattas som väldigt generell 

eftersom det har varit svårt att finna teori som på ett detaljerat plan beskriver det specifika 

problem vi identifierat. 

 

Med anledning till att vi själva gjort en kravuppställning i form av user stories och 

kravspecifikation för funktionaliteten som IT-artefakten ska tillhandahålla, så finns risken att 

lösningen inte blir realistisk och inte anpassad för ett verkligt sammanhang. Det skulle även 

kunna vara så att det fattas funktioner som en slutanvändare skulle anse som nödvändiga eller 

att användarvänligheten är låg. Vi har haft en testgrupp på tre personer som gjort 

acceptanstester på user story 1-9, men det är möjligen inte tillräckligt för att upptäcka 

eventuella brister hos IT-artefakten.  

 

På grund av tidsbrist har vi inte kunnat testa IT-artefakten i en större testgrupp eller med 

andra XML-filer än de vi konstruerat. Vi har inte heller hunnit med att implementera alla de 

krav som ställts upp i kravspecifikationen. 

 

Vi är medvetna om att den problematik vi identifierat med semantisk interoperabilitet mellan 

XML-dokument kan lösas på många olika sätt. Resultatet av den här forskningen är bara en 

av alla möjliga lösningar. Med detta sagt kan vi inte påstå att vår lösning är den bästa 

eftersom vi inte har skapat, testat och utvärderat någon annan.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

IT-artefakten saknar för närvarande en del funktioner för att kunna användas fullt ut i ett 

verkligt sammanhang. De funktioner vi identifierat står med i kravspecifikationen som 

planerade att implementeras (se bilaga 1). Det finns även många funktioner som kan 
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implementeras för att göra IT-artefakten ännu mer användarvänlig och användbar i en 

organisation men som vi inte har ansett vara relevanta för våra forskningsfrågor. Exempel på 

detta är att utveckla IT-artefakten till att automatiskt lista alla de taggar som XML-filerna 

innehåller och sedan föreslå kopplingar för användaren. Detta skulle betyda mindre manuellt 

arbete med att kolla upp vilka namn som är använda i XML-filerna för att sedan lagra dessa i 

ontologin. Ytterligare ett exempel är att faktiskt kunna utföra en djupgående analys i IT-

artefakten av den data som återfinns i XML-filerna. 

 

För vidare arbete med forskningsfrågorna skulle det vara betydelsefullt att presentera idén och 

lösningen för organisationer för att se om det finns något intresse och efterfrågan på en 

lösning utformad på det här specifika sättet. Det skulle även vara intressant att testa IT-

artefakten i ett verkligt sammanhang genom att låta en utomstående part använda den i 

exempelvis en organisation. På så sätt skulle IT-artefakten kunna utvärderas och eventuellt 

utvecklas ytterligare. 
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