
 

School of Mathematics and Systems Engineering 
 
Reports from MSI - Rapporter från MSI 

Från luddig verkligh  
- Utveckling av en metod

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredri
Åsa L
 
 
 
 

et till strikt formalism
 för den semantiska webben 
 
 
 

 

k Hahne 
indgren 
 
 
 
 
 

 

Mar 
2006 
MSI Report 06033 
Växjö University ISSN 1650-2647 
SE-351 95 VÄXJÖ ISRN VXU/MSI/IV/E/--06033/--SE 



Från luddig verklighet till strikt formalism 
 

 1

IVD730 – Examensarbete på magisternivå 10 p   2005-12-22 

Matematiska och systemtekniska institutionen  

Handledare: Per Flensburg 

 
 
 
 
 
 

 
 

Från luddig verklighet till strikt formalism 
- Utveckling av en metod för den semantiska webben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Hahne 

Åsa Lindgren 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 



Från luddig verklighet till strikt formalism 
 

 2

Abstrakt 
Titel: Från luddig verklighet till strikt formalism – Utveckling av en 
metod för den semantiska webben 
Författare: Fredrik Hahne, Åsa Lindgren 
Handledare: Per Flensburg 
Examinator: Per Flensburg 
 

Internet är världens största källa till information och det expanderar 
för varje dag. Det är möjligt att hitta all slags information om man bara 
vet vart och hur man ska leta, ändå är det bara orden som eftersöks. Vi 
har med vår uppsats försökt ta fram ett tillvägagångssätt som gör det 
möjligt att ge orden en betydelse eller ett sammanhang. 

Som utgångspunkt har vi använt oss av Sokratesmetoden, vilket är en 
metod som bryter ner texter till dess minsta beståndsdelar, och bildar 
aktiviteter. Dessa aktiviteter har vi gjort om till ontologier genom att 
bilda generella och specifika beskrivningar av aktiviteterna. Ontologier 
är tänkta att skapa ett gemensamt språk för människor och datorer, 
där betydelse och sammanhang byggs in. 

När vi skapat våra ontologier använde vi oss av Web Ontology 
Language, OWL, vilket är ett ontologispråk som anses vara närmast en 
standard. Detta språk har utvecklats för att kunna användas för den 
semantiska webben, vilken även är slutmålet med vår uppsats. Den 
semantiska webben är tänkt att utöka den befintliga webben, och ska 
bygga in förståelse även för datorer. 

Vi har insett att den semantiska webben skulle innebära en stor 
förbättring för såväl människor som datorer, då det skulle bli enklare 
att hitta eftersökt information.    

 

Nyckelord: Sokratesmetoden, ontologi, Web Ontology Language 
(OWL), semantiska webben  
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Abstract 
 
Title: Från luddig verklighet till strikt formalism – Utveckling av en 
metod för den semantiska webben 
Authors: Fredrik Hahne, Åsa Lindgren 
Tutor: Per Flensburg 
Examiner: Per Flensburg 

Internet is the world’s largest source of information, and it is 
expanding every day. It is possible to find all kind of information as 
long as you know how and where to look for it, but still it is only the 
words itself that are searched for. We have with this essay tried to find 
an approach that makes it possible to give the word a meaning or a 
context. 

We have, as a starting point used the Socrates method, which is a 
method that breaks down texts into its smallest elements and forms 
activities. We have redone these activities to ontologies by forming 
general and specific descriptions of the activities. The ontologies are 
meant to create a common language for as well humans as computers, 
where meaning and context are built in. 

After we have created our ontologies we used Web Ontology Language, 
OWL, which is the ontology language that is considered being closest to 
a standard. It has been developed for the semantic web, and that is the 
ultimate objective of our essay. The semantic web is meant to be an 
extension of the existing web, and it will include comprehension for 
computers. 

We have become conscious that the semantic web would be a great 
improvement for both humans and computers, since it will be a lot 
easier to find the information you are looking for.  

 

Keywords: The Socrates method, ontology, Web Ontology Language 
(OWL), the semantic web  
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Inledning 
Idag är datorer och Internet en viktig del av våra liv; vi använder det för studier, arbete och 
även privat. Vi kan göra det mesta om vi bara har en dator med Internetuppkoppling; vi 
kan betala våra räkningar utan att behöva gå till banken, vi kan köpa kläder, skor och resor 
utan att behöva besöka en affär, och vi kan även hitta information till en hel uppsats utan 
att behöva besöka ett enda bibliotek. Det här underlättar dagens stressade tillvaro. 
 
Dagens Internet växer ständigt, man kan hitta mer och mer information av alla slag, vilket 
gör att dagens sökmotorer är oerhört värdefulla när något specifikt ska hittas. Dock är alla 
som någon gång har försökt att hitta något specifikt medvetna om hur svårt det kan vara 
att hitta ”rätt” information. Säg att du letar efter en person som heter ”Cook” i efternamn, 
om du enbart söker på ”Cook” kommer den använda sökmotorn inte veta om du menar en 
person eller om du menar att du vill veta hur något tillagas. Skulle du söka på ”efternamn 
Cook” kommer du att få alternativ där orden ”efternamn” och ”Cook” finns, eller där 
endast ett av dessa finns med, och då har du visserligen kommit en bit närmre det du letar 
efter. Dock finns det inget som garanterar att de eftersökta orden har något sammanhang i 
träffarna, vilket innebär att de inte är vad du söker efter, och du får antingen göra en ny 
sökning, eller kontrollera alla de 792 000 träffar du får om du söker med Google (2005-05-
07). 
 
Anledningen till att Google, och andra sökmotorer, endast ger träffar där ett eller flera av 
de eftersökta orden ingår är eftersom det idag inte finns någon förståelse av vad du söker 
efter. För oss som använder Internet mycket är det här ett problem eftersom det ofta är så 
att det känns som om 90 % av träffarna är totalt värdelösa och inte alls det vi hade tänkt 
oss; i exemplet ovan är det kanske endast ett hundratal av de 792 000 träffarna som 
verkligen är vad man sökt efter. Tänk om det skulle vara möjligt att ha ett Internet där 
förståelse fanns och sökmotorerna ”förstod” vad vi letar efter; är det endast en utopi eller 
skulle det vara möjligt att skapa en sådan verklighet? Enligt Tim Bernes-Lee et al (2001) är 
det ingen omöjlighet att skapa en webb med inbyggd förståelse. Denna kallar han den 
semantiska webben och den ska hjälpa människor att söka sammanhang istället för som 
idag då man endast söker på orden i sig. 

Bakgrund 
Under hösten 2004 arbetade vi i ett projekt med namnet Cross-Organisational Workflow 
Formation and Enactment, eller som arbetsnamn, CrossWork (Annex 1, 2003). Projektet 
är ett EU- finansierat projekt som riktar sig mot bilindustrin, och är ett samarbete mellan 
olika universitet och företag i Europa; förutom Växjö universitet deltar till exempel 
University of Manchester institute of science and technology, Kepler University Linz och 
Intier Automotive Eybl Interiors GmbH. Målet med projektet är att effektivisera 
arbetsflödet mellan biltillverkarna, deras underleverantörer samt underleverantörernas 
underleverantörer.  
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Dagens arbetsflöden är relativt statiska, och det projektet ska uppnå är att lätta upp dessa 
flöden för att de ska blir mer dynamiska, så att det finns större möjligheter att omforma 
dessa flöden vid behov. Slutmålet är att framställa ett ramverk av automatiska arbetsflöden 
som sträcker sig genom hela organisationen, vilka i sin tur ska effektivisera arbetet för 
utveckling, underhåll och anpassning av affärsmodeller. 
   
Det arbete vi deltog i under hösten var att med hjälp av Sokratesmetoden, vilken vi 
kommer att förklara senare, analysera en arbetsmanual för att få en uppfattning om hur 
fullständig denna är. Genom att få fram de minsta beståndsdelarna, kunde vi enkelt se 
vilka uppgifter, aktiviteter, det fanns tillräcklig information om, och vilka det saknades 
information om. Det här innebär att man ska få bort eller åtminstone uppmärksamma alla 
om de underförstådda begrepp och meningar som finns, och på det viset ska även en 
person som inte sett manualen innan kunna förstå allt. Detta gör även att en person inte 
ska kunna sitta inne med väsentlig kunskap, utan all information ska finnas tillgänglig för 
hela företaget. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att arbeta fram en metod som kan användas då man vill 
strukturera ett dokument. Ett strukturerat dokument kommer, enligt oss, underlätta 
skapandet av ontologier, vilka är grunden för den semantiska webben. Den semantiska 
webben är en vision vi ser som mycket användbar, och som vid ett införande kommer att 
förbättra Internet. När den införs gäller det att vara förberedd och att ha en väl utarbetad 
metod, och vårt syfte är att denna uppsats ska kunna ligga som en grund, en metod att utgå 
ifrån.  

Problemdiskussion  
Under CrossWork fick vi vissa uppslag på vad man skulle kunna skriva en uppsats om, och 
ett av dessa var att man skulle kunna utveckla en metod för att mappa olika dokument så 
att man får fram en ontologi och därefter anpassa den för den semantiska webben. Detta 
sker delvis med hjälp av Sokratesmetoden som vi använde oss av under projektarbetet, 
men det är steget därifrån som är den stora utmaningen för oss, då vi, efter att ha brutit 
ner dokumentet, ska omvandla detta till ontologier som ska kunna skrivas in i ett 
ontologispråk. Det språk vi har valt att se närmre på är Web Ontology Language, OWL, 
som måste anses vara det språk som är närmast en standard. Dessutom har vi redan 
kommit i kontakt med OWL då vi hösten 2003 gick IVC 743 – Alternativa 
systemutvecklingsmetoder på Växjö universitet. I denna kurs skrev vi ett arbete om OWL, 
och det var även då vi för första gången kom vi i kontakt med den semantiska webben. Vi 
insåg att den semantiska webben är en väldigt bra idé, vilken skulle komma till nytta för 
alla som använder sig av Internet. I samband med kursen kom även ontologier att 
diskuteras, då dessa är grunden i semantiska webben. Vi kom att inse hur effektivt Internet 
skulle kunna vara om alla dokument baserades på ontologier, vilket skulle göra att ett ord 
betyder samma sak oavsett om du bor i Sverige eller på andra sidan jorden, om man 
använder Google eller AltaVista. 
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Den metod vi har tänkt försöka ta fram som skulle vara så generell att det vore möjligt att 
tillämpa den på alla sorters texter, allt från fakturor, faktaböcker till en skönlitterär bok 
eller en produktkatalog. Metoden ska utgå från Sokratesmetoden, dels eftersom det var 
den metoden vi använde oss av i projektet, vilket gör att vi redan har använt den, dels 
eftersom det är ett bra sätt att få fram meningen i en text, och man ser snabbt vilken 
information som inte finns med, eller som endast kan antas.  

Problemformulering  
Den problemformulering vi har kommit fram till är: 
 
Utveckling av en metod för att ta fram ontologin i ett dokument och beskriva den i ett 
ontologispråk (OWL); ”Från luddig verklighet till strikt formalism”.  
 
Vi kommer att börja med att testa och evaluera Sokratesmetoden för att se om det är 
möjligt att använda den som utgångspunkt. Det har vi tänkt göra genom att använda 
metoden när vi ska analysera fyra olika slags dokument och texter, och de fyra vi har valt är 
en faktura från Radiotjänst i Kiruna AB, en produktkatalog, IKEA-katalogen från 2005, en 
faktabok, Företag och marknad av Jörgen Ljung et al (2001, sidan 184-185), och en 
skönlitterär bok, En komikers uppväxt av Jonas Gardell (1992, sidan 62). Anledningen till 
att vi har valt dessa är för att vi vill se om det går att använda Sokratesmetoden på alla 
typer av dokument, eller om den kanske är bättre lämpad för någon av dem. 
 
När våra dokument är analyserade, och vi med Sokratesmetoden har tagit ut aktiviteter, 
ska vi se om det är möjligt att skapa ontologier för dessa. Vi får även se om det är möjligt 
att göra på samma sätt för de fyra olika dokumenten, eller om vi behöver göra det på mer 
än ett sätt. 

Disposition  
I nästa kapitel kommer vi att se på de metoder som är aktuella för vårt arbete. I samband 
med att de presenteras för vi en diskussion där vi motiverar varför, eller varför vi inte har 
valt en metod. Sist i kapitlet förklarar vi vilka olika källor vi använt oss av, samt kritik mot 
vissa av dem. 
 
Därefter kommer vi att förklara Sokratesmetoden vilken är den metod vi kommer att 
använda oss av. Vi visar tanken bakom Sokratesmetoden, hur den är tänkt att användas, 
samt hur den används genom ett exempel. Dessutom förklarar vi våra egna tankebanor när 
vi har applicerat Sokratesmetoden på våra fyra dokument. 
 
I kapitlet efter förklarar vi begreppen semantik och ontologi då vi anser att detta har stor 
betydelse för vårt fortsatta arbete. Efter detta bearbetar vi resultatet av Sokratesmetoden, 
vilket vi gör genom att försöka samla och gruppera informationen på ett mer överskådligt 
sätt. 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 



Från luddig verklighet till strikt formalism 
 

 8

 
I kapitlet Från ontologi till OWL börjar vi med att kort förklara vad ontologispråket OWL 
är, vilket vi gör för att läsaren ska få en uppfattning om detta språk. Därefter visar vi hur vi 
anser att kopplingen mellan ontologier och dokument ser ut, samt hur den här kopplingen 
skulle fungera. Sist i kapitlet visar vi ett exempel på OWL-kod och förklarar denna. 
 
För att förstå betydelsen och det framtida användningsområdet för detta arbete kommer vi 
att förklara vad den semantiska webben är, hur den är tänkt att fungera samt vad 
meningen med den är. Vi förklarar även hur denna är tänkt att förbättra den befintliga 
webben. 
 
I de sista kapitlen för vi en diskussion om arbetet och tankar kring detta. Dessutom 
presenterar vi slutsatser, samt förslag på framtida arbete, vilka vi kommit fram till under 
arbetets gång. Vi tar fram positivt och negativt som framkommit med den metod vi arbetat 
fram, och försöker ge objektiv kritik. 
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Metod 
För att bestämma vilken metod som passar bäst till vår studie har vi läst Järvinens bok On 
research methods (2001). I den har han sammanställt olika forskningsmetoder som är 
lämpliga att använda sig av vid datavetenskaplig forskning. I bilden nedan visas de 
metoder Järvinen (2001) diskuterar i sin bok.  
 
 

 
Figur 1 Järvinen & Järvinens taxonomi för forskningsmetoder (2001, sidan 10) 

 
I modellen utgår man från toppen av trädet där forskningsansatsen finns, och den första 
delningen av trädet består av studier av verkligheten och den matematiska ansatsen. Den 
matematiska ansatsen används vid studier som inte har någon direkt koppling till 
verkligheten, vilket gör att vi direkt utesluter denna ansats vid vårt val av metod, då vi 
anser att vårt arbete dels har en koppling till verkligheten, dels ej är av matematisk 
karaktär. 
 
Från de verklighetsanknutna studierna delar sig trädet i två grenar; den första fokuserar på 
vad verkligheten är, medan den andra fokuserar på nyttan av artefakter. Om man börjar 
med den första grenen, den som fokuserar på verkligheten, så delar den upp sig ytterligare 
en gång nämligen i den konceptuell/analytiska ansatsen samt den empiriska studien. I den 
konceptuell/analytiska metoden studerar man tidigare teorier för att jämföra dem, och se 
vilken som passar bäst med det teorierna förklarar.  
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 



Från luddig verklighet till strikt formalism 
 

 10

De empiriska studierna delar sig i två grenar, den teoritestande samt den teoriskapande 
ansatsen. Den teoritestande ansatsen innebär att man använder sig av experiment och 
undersökningar för att testa sin teori. Den teoriskapande ansatsen används med fördel när 
det inte finns någon kännedom om en händelse eller en viss del av verkligheten. 
  
Den sista grenen är den som behandlar nyttan av artefakter, den delar sig i 
artefaktskapande och artefaktvärderande. Den artefaktskapande metoden verkar för 
nyttoaspekten och man använder sig av en utvecklingsmodell för att skapa artefakten. I 
den artefaktvärderande metoden använder man sig av kriterier och genomför olika 
mätningar för att kunna värdera en artefakt. Den artefaktevaluerande metoden används 
genom att man tar kriterier och genomför olika mätningar för att kunna värdera och 
utvärdera en artefakt. 

Val av metoder 
Efter att kort ha presenterat de olika datavetenskapliga metoder Järvinen (2001) beskriver, 
ska vi presentera dessa närmre och motivera våra val.  
 
Järvinen (2001) skriver att den konceptuell/analytiska metoden används vid studier av 
tidigare framtagna metoder, grundforskning eller material, och utifrån det material som 
studeras kan man sedan dra logiska slutsatser genom analyser. Vi kommer att använda oss 
av den konceptuell/analytiska metoden då vi har för avsikt att studera redan existerande 
material och forskning.  
 
I den konceptuell/analytiska metoden finns det två olika sorters teorier enligt Järvinen 
(2001): den deskriptiva och den normativa. Den deskriptiva teorin används när man ska 
förklara hur någonting är, och erhålls då logikens regler används på grundprinciper. Den 
normativa teorin förklarar hur något borde vara, och är teorier som kommer från att man 
gör empiriska generaliseringar. Vi kommer att använda oss av den deskriptiva teorin då vi 
har för avsikt att förklara hur något är. Den normativa teorin är vi inte intresserade av då 
den används för att beskriva hur någonting borde vara. Vi behöver en verklighetsförankrad 
grund för att kunna skapa en metod; vi vill inte skapa vår metod med förutsättning hur 
verkligheten borde vara, utan hur den verkligen är. 
 
Vidare förklarar Järvinen (2001) att en studie kan genomföras på två olika sätt; antingen 
genom en induktiv eller genom en deduktiv ansats. Thurén (2000) förklarar dessa begrepp 
i sin bok Vetenskapsteori för nybörjare och skillnaden visar vi i figuren nedan. Han 
skriver att induktion innebär att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska 
fakta, och exempel på detta kan vara fakta insamlat från en observation. Han skriver även 
att man aldrig kan vara säker på att en induktiv slutsats stämmer till hundra procent, 
eftersom det empiriska materialet sällan utgör en fullständig uppräkning. Om man 
däremot använder sig av det deduktiva tillvägagångssättet innebär det, enligt Thurén 
(2000), att man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt 
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sammanhängande. Det här betyder dock inte att den nödvändigtvis måste vara sann i den 
mening att den överrensstämmer med verkligheten. 
 
I vårt fall kommer vi att använda oss av en induktiv ansats, då vi ska förklara hur något är 
genom att dra slutsatser med hjälp av empirisk fakta. De empiriska fakta vi kommer att 
använda oss av är de resultat vi får fram genom Sokratesmetoden.  
 

 
Figur 2: Induktion och deduktion (A F Chalmers, 2003, sidan 63) 

 
Enligt Järvinen (2001) var ett alternativ till metodval den teoritestande metoden, då vi 
kommer att testa Sokratesmetoden för att se om denna underlättar när man vill skapa 
ontologier i ett dokument. Denna metod kan man använda när man vill ha ett svar på om 
en viss del av verkligheten svarar mot en specifik teori, modell eller ramverk. 
Undersökningen kan antingen genomföras på en redan existerande teori, eller på en teori, 
modell eller ramverk som forskaren själv har utformat. Vi söker inte ett svar på om 
verkligheten stämmer överens med vår teori, utan vi utgår från teori som en grund för att 
utveckla ett arbetssätt; vårt intresse ligger inte i att se hur teorin har använts, utan vi är 
intresserade av teorin som ren fakta. Det här gör att vi väljer att inte använda oss av den 
teoritestande metoden. Av samma anledning kan vi även avfärda den teoriskapande 
metoden.   
 
Enligt Järvinen (2001) ska den artefaktskapande forskningen svara på frågan om det är 
möjligt att skapa en specifik artefakt, men även hur användbar denna kan tänkas bli. När 
man beskriver artefakter i samband med metoder är dessa artefakter en konstruktion, 
modell eller en metod. Även då man skapar en artefakt vars syfte är att utföra en specifik 
uppgift är den artefaktskapande metoden användbar, och denna metod ser till 
nyttoaspekten med artefakten. Det vi har tänkt skapa med detta arbete är en metod för att 
strukturera dokument så att informationssökning i framtiden underlättas. Vi har tänkt 
genomföra denna strukturering främst med hjälp av ontologier med siktet inställt på den 
semantiska webben. I vårt arbete är det kanske främst den semantiska webben som gör att 
man kan se nyttoaspekten med vår framtagna metod, då det är där man dels ser den 
verkliga nyttan av att strukturera dokument, dels ser man tydligt vilken nytta man kan ha 
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av att skapa ontologier, och även använda ontologispråk. Det krävs dock inte att vi 
implementerar artefakten, då en prototyp eller enbart en plan över artefakten räcker enligt 
Järvinen (2001). Han menar vidare att det är typiskt för den här forskningen att man 
bygger en artefakt som är baserad på redan existerande kunskap, och, eller ny teknik. Vi 
kommer att basera vår artefakt, metod, på redan existerande kunskap, men vi kommer 
däremot inte att ta fram någon ny teknik för att få fram vår metod. 
 
Järvinen (2001) menar att den artefaktskapande metoden handlar om att man från början 
enbart är medveten om det önskade målet. Vi vet vad vi har som utgångspunkt, det vill 
säga Sokratesmetoden, och vi vet vart vi vill nå med arbetet, en metod för att ta fram 
ontologier för den semantiska webben. Vi har även ett delmål med arbetet, vilket är att 
testa Sokratesmetoden som utgångspunkt samt evaluera denna; om inte Sokratesmetoden 
fungerar i vårt fall kommer vi inte att kunna uppnå vårt mål på det sätt vi har tänkt oss och 
får därmed omvärdera vår utgångspunkt och börja om från början. Arbetet inleds vid 
utgångspunkten som i vårt fall är Sokratesmetoden. Vi kommer att testa Sokratesmetoden 
och om vi inte kan använda denna som utgångspunkt har vi två val: antingen förkastar vi 
den och måste då hitta en ny, eller väljer vi att behålla men omarbeta den för att återigen 
kunna testas. Om Sokratesmetoden fungerar som utgångspunkt kan vi utveckla och 
fortsätta arbetet för att nå vårt mål. Tillvägagångssättet har vi visat i figuren nedan. 
 

 

Figur 3: Beskrivning av vårt tillvägagångssätt 
 
Järvinen (2001) tar upp vad March and Smith beskriver artefaktevaluering som; dels 
utveckling av riktlinjer, som definierar vad ett forskningsområde försöker uppnå, dels 
jämförs utförandet av föreställningar, modeller, metoder och instanser av specifika 
uppgifter. Eftersom de efterföljande föreställningarna, modellerna, metoderna och 
specifika instanserna måste utgöra en betydande förbättring vad gäller utförande är 
evaluering huvudaktiviteten för att uppnå en sådan forskning. När det gäller vår uppsats är 

FungerarUtgångspunkt Ja Utveckling 

Nej Mål 

Förkasta 
  Nej 

Bearbeta 

   Ja 
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våra riktlinjer att skapa ontologier för att kunna utveckla den semantiska webben; detta är 
alltså vad vårt forskningsområde försöker uppnå. Till grunden använder vi oss av 
Sokratesmetoden, vilken vi ska evaluera för att se hur bra den kan användas på olika typer 
av dokument. Det vi kommer att evaluera är alltså en metod, och enligt March och Smith, 
vilket Järvinen (2001) påpekar, innebär evaluering av en metod att man berör förmågan 
att utföra den givna uppgiften eller människors skicklighet att använda metoden effektivt. 
Evalueringen innebär även möjligheten att generalisera och att användbarheten ökar. 
Genom att utgå från fyra väldigt olika dokument hoppas vi att vår metod ska anses vara 
väldigt generell, vilket vi hoppas ska göra att man kan använda den i de flesta 
sammanhang och på det viset har vi ökat användbarheten för vår egen metod. Dock är det 
så att om vi lyckas med detta kommer vi även att öka användbarheten för 
Sokratesmetoden, då denna kommer att bli utgångspunkten för vår metod. 

 
Enligt Järvinen (2001) bör man tänka på att metoder och modeller som rör just arbete, 
inlärning och uppfinningar aldrig är stabila utan de kommer att förändras allt eftersom 
utvecklingen går framåt inom området. Vidare fortsätter han med att påpeka att man bör 
tänka på att modeller och metoder nästan alltid är sammankopplade med varandra, vilket 
leder till att man även måste vara vaken för förändringar inom andra modeller och 
metoder. En tredje sak Järvinen (2001) anser att man bör tänka på vid artefaktevaluering 
är att en formell beskrivning av hur ett arbete ska utföras inte alltid stämmer överens med 
hur det utförs praktiskt. Dessa tre påpekanden tycker vi är väsentliga och man bör ha dem 
i åtanke under hela evalueringsprocessen.  
 

Datainsamlingsmetod 
Järvinen (2001) presenterar några olika datainsamlingsmetoder, och de är: intervju, 
observation, frågeformulär och skrivet material. Den metod vi kommer att använda oss av 
är det skrivna materialet, och Järvinen (2001) menar att det finns två olika sorters skrivet 
material: primära och sekundära källor. De primära källorna är sådana som kom till under 
forskningen, och de sekundära källorna baseras på de primära och är förklaringar till 
händelser under den perioden.  
 
De primära källorna delar Järvinen (2001) upp i två kategorier: avsiktliga och oavsiktliga. 
De avsiktliga är sådana som är skapade för framtida forskning, och kan till exempel vara 
självbiografier, memoarer eller brev som är avsedda för att publiceras. Oavsiktliga källor är 
sådana som används av forskare på ett annat sätt än vad som var tänkt från början. Vi 
kommer att använda oss av primära källor, vilka vi kommer att arbeta fram och använda 
under arbetets gång. Dessa kommer främst att vara avsiktliga då vi skapar dem för vårt 
ändamål, men givetvis kan användbara oavsiktliga källor uppstå. Vi kommer även att 
använda oss av sekundära källor som utgångspunkt för arbetet. Dessa är arkiverade 
dokument, elektroniska eller fysiska, eller sådant som har samlats med hjälp av till 
exempel en dator när man försöker uppnå en annan aktivitet, vilken för vår del är själva 
arbetet.   
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De källor vi använder oss av från Internet kommer främst från World Wide Web 
Consortium (W3C) vilka utvecklar teknologi för att kunna utnyttja Internet till fullo. Det 
gör att vi anser dem vara en säker källa på så sätt att det som publiceras på deras 
webbplats har godkänts på något sätt. Däremot kan man säga att de givetvis tycker att vad 
de kommer fram till är det bästa, och som exempel har de självutnämnt sitt eget språk, 
OWL, som standard för ontologispråk.  
 
Den mesta fakta man hittar, både artiklar, böcker och på Internet, har granskats av flera 
personer, och oftast finns det en mängd olika författare som tycker olika saker. När det 
gäller Sokratesmetoden har vi endast två källor och båda kommer från samma författare, 
vilket gör att vi enbart har en sida av informationen och vi vet inte hur neutral den är. 
Dessutom vet vi inte om metoden har blivit kritiskt granskad eftersom vi inte har hittat 
något material om detta. Givetvis försöker vi själva se på metoden från olika håll, och vår 
uppsats kommer att testa metoden för att på det viset se om den är så bra som framställs. 
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Applicering av Sokratesmetoden 
Sokratesmetoden är den metod vi har valt som utgångspunkt för vårt arbete, därför 
kommer vi att börja med att ge en förklaring och beskrivning på vad den är. Därefter 
applicerar vi den på fyra dokument av olikartad karaktär, vilket vi gör för att visa att 
metoden fungerar på alla typer av dokument.  Resultatet vi får fram kommer att vara 
grundstenen i det fortsatta arbetet.  

Sokratesmetoden 
Enligt Flensburg (1987) är Sokratesmeoden en metod som framtagits i forskningsprojektet 
SOKRATES (SOciala och KReativa Analyserad avEkniker i Systemutveckling) som, 
Flensburg (1984) förklarar, genomfördes vid Lunds universitet. Metoden bygger på en 
teknik som Flensburg (1987) kallar ”strukturerad svenska”. I Sokratesmetoden beskrivs 
inte bara sambandet mellan information, utan där beskrivs även aktiviteter och händelser. 
 
Flensburg (1984) förklarar i en artikel att de inom projektet SOKRATES använde sig av en 
dialogmetod som ursprungligen kommer från filosofen Sokrates. Denna metod beskriver 
de som: 
 

Konsten att fråga triviala frågor på ett icke-trivialt sätt. 
 
Flensburg (1984) menar att den här metoden är välkänd och att den har använts av 
filosofer under en lång tid, men att den förmodligen inte används inom systemutveckling. 
Om man ska beskriva denna metod i grova drag går den ut på att man frågar ”varför” till 
dess att man når en nivå där den som utfrågas inser att hans argumentation enbart har 
baserats på övertygelse och att den både kan och, i många fall, bör ändras. Det här anser vi 
vara ett bra sätt att komma fram till vad någon egentligen menar med det han säger, något 
man kanske ofta inte är medveten om. 
 
Flensburg (1987) beskriver den föreställningsvärld bakom tekniken som: 
 

- Ett datorsystem är en formaliserad beskrivning av en del av en verksamhet. 
- Verksamheten ses som en serie aktiviteter, initierade av att vissa händelser 
äger rum. 
- Beskrivningen måste göras i användarnas språk. 

 
Flensburg (1987) menar att aktiviteter identifieras genom att man plockar ut verb, vilket 
innebär att då man redogör för dessa verb får man en förteckning över aktiviteterna. Man 
kan dock lägga till viss information för att få en utförlig beskrivning, och denna 
information är: 
 

1. en utförligare beskrivning av varje aktivitet  
2. sambandet mellan de olika aktiviteterna  
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3. försäkran om att vi fått med alla relevanta aktiviteter 
4. motsägelsefri beskrivning av de olika aktiviteterna  

 
När man har tagit fram aktiviteterna kommer nästa problem som, enligt Flensburg (1984), 
är att hitta beroendet mellan dessa. Det går att finna detta beroende med hjälp av vårt eget, 
naturliga språk, och Flensburg (1984) hävdar att det egentligen endast finns ett fåtal 
möjliga egenskaper till ett verb, aktiviteten. Om man använder sig av dessa kommer man 
att kunna beskriva allt som går att beskriva om verbet, och för att hitta dem kan man ställa 
ett antal frågor som presenteras i Flensburg (1987). Det ord som finns i spetsparenteserna 
ersätter man med den aktuella aktiviteten (verb) och den som utför denna (subjekt). 
 

1. Vem <verb>? 
2. Vad <verb><subjekt>? 
3. Åt vem/vad <verb><subjekt>? 
4. När <verb><subjekt>? 
5. Hur <verb><subjekt>? 
6. Var <verb><subjekt>? 
7. I vilken avsikt <verb><subjekt>? 

 
Dessa frågor är enligt Flensburg (1987) tillräckliga för att få fram en fungerande 
beskrivning av aktiviteten, men kompletteras med ytterligare två frågor för att man ska få 
fram sambandet mellan aktiviteterna. De två frågorna syftar till att, enligt Flensburg 
(1984), förklara vad som hände precis innan, och vad som händer precis efter den aktuella 
aktiviteten. 
 

0.   Vad krävs för att <verb> ska starta? 
8.   Vad händer då <verb> är avslutad? 

 
För att besvara de två sista frågorna måste man oftast se utanför texten och se till vad som 
faktiskt händer, eftersom meningar ofta inte är så pass utförliga att de beskriver allt. Dock 
är det fortfarande ett problem i och med att det ändå kan vara svårt att veta om man har 
missat någon aktivitet eller inte, men, enligt Flensburg (1984), kan de två sista frågorna 
hjälpa till att antyda vilka aktiviteter som kommer precis före och efter. Han säger att det 
ibland även kan finnas fler aktiviteter i svaren till frågorna. 
 
När dessa frågor har besvarats säger Flensburg (1984) att man ska leta efter 
informationsaktiviteter, vilket är, precis som det låter, aktiviteter som hanterar 
information. Det kan vara lite svårt att identifiera dessa aktiviteter, men det är inte 
omöjligt, och de består av två begrepp: informationsobjekt och attribut till detta. Dessutom 
är det möjligt att attributet i sin tur kan vara ett nytt informationsobjekt, som i sin tur har 
attribut som är informationsobjekt, och så vidare. 
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För att öka förståelsen för hur man använder Sokratesmetoden tänkte vi ge ett exempel på 
detta: 
 
Innan klockan åtta postar Åsa, på brevlådan vid stationen, ett brev till Fredrik, för att 
bjuda honom på fest. Posten levererar brevet hem till Fredrik nästa dag. 
 
Vi börjar med att hitta det relevanta verbet i första meningen, vilket är postar, att posta. 
Därefter ställer vi oss de frågor som angavs ovan: 
 

1. Vem postar? Åsa 
2. Vad postar Åsa? Ett brev 
3. Åt vem/vad postar Åsa? Till Fredrik 
4. När postar Åsa? Innan klockan åtta 
5. Hur postar Åsa? På brevlådan 
6. Var postar Åsa? Vid stationen 
7. I vilken avsikt postar Åsa? För att bjuda Fredrik på fest 
0. Vad krävs för att ”postar” ska starta? Åsa ska ha fest 
8.   Vad händer då ”postar” är avslutad? Posten tar hand om brevet 

 
I den andra meningen är verbet levererar, att leverera, och vi gör samma sak som med 
föregående mening: 
 

1. Vem levererar? Posten 
2. Vad levererar posten?       Brevet 
3. Åt vem/vad levererar posten? Till Fredrik 
4. När levererar posten? Nästa dag 
5. Hur levererar posten? Framgår inte 
6. Var levererar posten? Hem 
7. I vilken avsikt levererar posten?  Framgår inte 
0.   Vad krävs för att ”levererar” ska starta?  Att brevet postas 

           8.   Vad händer då ”levererar” är avslutad?  Fredrik har mottagit brevet 
 
I ovanstående exempel visar vi att det är, just i det här fallet, relativt lätt att använda sig av 
Sokratesmetoden om man vet vad ett verb är. När verbet är funnet löser i stort frågorna 
resten. 
 
Vi anser att Sokratesmetoden är en bra metod att använda sig av då den bryter ner en text 
till de minsta beståndsdelarna, vilket gör att man lätt ser om det saknas väsentliga delar. 
Däremot anser vi att det inte alltid är lika lätt att hitta aktiviteter och deras beskrivningar 
som i vårt exempel. Ibland är det även svårigheter med att besvara frågorna då det kan 
uppstå tvetydigheter i texten, och vissa beskrivningar kan anses besvara två frågor. Det kan 
även uppstå svårigheter då det är svårt att få relevant information att besvara någon av 
frågorna. 
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Enligt Flensburg (1984) finns det två olika sorters begrepp: lingvistiska och 
underförstådda. De lingvistiska begreppen är de ord vi använder oss av, och det vi menar 
med dessa ord. Dessa begrepp går att beskriva med hjälp av språkets grammatik, och alltså 
kan vi applicera Sokratesmetoden på de lingvistiska begreppen.  
 
De underförstådda begreppen är, enligt Flensburg (1984), omöjliga att beskriva 
lingvistiskt. Underförstådda begrepp är till exempel fingertoppskänsla, att man kan något 
väldigt bra men att uttrycka det i ord är näst intill omöjligt. Dessa begrepp finns gömda 
bakom de lingvistiska, och då de är just underförstådda är de mycket individuella. Detta 
gör att dessa begrepp är beroende av personerna som pratar med varandra, vilket gör att 
de är väldigt svåra att få med när man använder sig av Sokratesmetoden. Om man 
analyserar en intervju med Sokratesmetoden, anser vi att det är möjligt att komplettera 
genom att ställa frågor, eller själv försöka fylla i luckorna och sedan be den intervjuade att 
kontrollera om man har uppfattat allt rätt. Om man istället analyserar en text anser vi att 
man missar dessa underförstådda begrepp; vissa kan man eventuellt ana eller uttyda, men 
det är långt ifrån alla. Det här gör att man ibland lyckas besvara alla de frågor man ställer 
när man använder sig av Sokratesmetoden. Oftast kommer man dock få flera luckor per 
aktivitet, och såvida det inte är möjligt att prata med den person som skrivit texten, kan 
man inte fylla i dessa luckor, vilket innebär att aktiviteterna egentligen inte är kompletta. 

Användning av Sokratesmetoden 
Vi har applicerat Sokratesmetoden på våra fyra dokument, en faktura från Radiotjänst i 
Kiruna AB, en sida ur IKEA-katalogen (2005, sidan 144), Företag och marknad av Ljung et 
al (2001, sidan 184-185), och En komikers uppväxt av Gardell (1992, sidan 62). Dessa val 
har vi gjort för att få texter av olikartad karaktär. Vi kommer i det här kapitlet att visa två 
exempel från de texter vi bearbetat, vilket är för att påvisa den speciella uppbyggnad varje 
text har. Resultatet finns i sin helhet i bilaga A-D. 
 
Vi har använt oss av det arbetssätt vi beskrivit tidigare, där vi börjar med att ta fram verb 
från texterna vilket blir aktiviteter i Sokratesmetoden. När aktiviteten är utsedd besvarar vi 
de frågor som finns i Sokratesmetoden, och här kommer det tydligt att framgå att vissa 
frågor inte är möjliga att besvara utifrån de förutsättningar dokumentet ger. Detta kan tyda 
på att det finns en brist i dokumentet, och om vårt arbete hade varit att analysera en 
användarmanual hade dessa brister förmodligen varit tvungna att åtgärdas för att bli en 
heltäckande manual. Vi kommer dock inte åtgärda något i de analyserade texterna utan 
använda oss av det material vi kan få ut. Anledningen till att vi inte fyller ut texterna så att 
vi får svar på alla frågor är dels för att det inte skulle tillföra arbetet något, dels för att vi 
inte kan ändra texten då vi inte kan få feedback från författarna. Arbetet skulle ändå ha 
fortskridit på samma sätt oavsett om vi skulle ha kompletterat texten eller inte. Dock är vi 
givetvis tvungna att komplettera meningarna med verb där sådant inte finns, eftersom det 
är grundstenen i Sokratesmetoden. 
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Nedan visas ett utdrag ur IKEA-katalogen (2005, sidan 144), och tillhörande bild finns i 
bilaga B: 
 

KARLSKRONA vilfåtölj 1195:- Design: Karl Malmvall. Handgjord i klarlackad 
rotting. L150xB72 H85cm. 600.752.57 

 
I ovanstående textutdrag har vi valt att se närmre på ordet design. Då man kan se att det 
inte finns något verb i texten, innebär det att man får studera meningen och se vad som 
kan tänkas hända i den, för att få ett verb. I vårt fall kan det tänkas att Karl Malmvall 
designar vilfåtöljen, vilket gör att designa blir vårt verb, vår aktivitet. Utifrån detta 
kommer frågorna att besvaras. 
   

1. Vem designar? Karl Malmvall 
2. Vad designar Karl Malmvall? Karlskrona vilfåtölj 
3. Åt vem/vad designar Karl Malmvall? Framgår inte  
4. När designar Karl Malmvall? Framgår inte 
5. Hur designar Karl Malmvall? Framgår inte 
6. Var designar Karl Malmvall? Framgår inte 
7. I vilken avsikt designar Karl Malmvall? Framgår inte 
0. Vad krävs för att ”designa” ska starta? Framgår inte 
8.   Vad händer då ”designa” är avslutad? Framgår inte 

 
I ovanstående aktivitet finns det ett informationsobjekt med två attribut. 
Informationsobjektet är här designer och de två attributen är förnamn och efternamn, det 
vill säga Karl Malmvalls för- och efternamn. Man kan även se att det är få frågor som kan 
besvaras, och även om man kan tänka sig att vissa frågor skulle kunna besvaras är frågan 
vem som har nytta av att veta när och hur Karl Malmvall designar fåtöljen; man måste 
komma ihåg att det är en produktkatalog riktad till potentiella köpare. 
 
Nedan visas ett utdrag ur En komikers uppväxt av Jonas Gardell (1992, sidan 61):  
 

Varje gång de har skrivning brukar fröken sitta i katedern och massera 
nacken, stöna och grimasera av smärta medan hon väntar på att tiden ska gå. 

 
I ovanstående mening kan man se att det finns flera verb vilket gör att man måste dela upp 
meningen; en mening kan alltså bli flera aktiviteter. I det här fallet resulterade meningen i 
fem aktiviteter: sitta, massera, stöna, grimasera och vänta.  Vi har valt att visa aktiviteten 
massera. 

 
1. Vem masserar? Fröken 
2. Vad masserar fröken? Nacken 
3. Åt vem/vad masserar fröken nacken? Framgår inte  
4. När masserar fröken nacken? Varje gång de har skrivning 
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5. Hur masserar fröken nacken? Framgår inte 
6. Var masserar fröken nacken? Framgår inte 
7. I vilken avsikt masserar fröken nacken? Framgår inte 
0.  Vad krävs för att ”masserar” ska starta? Hon sitter i katedern, och att 
de har skrivning   
8. Vad händer då ”masserar” är avslutad? Framgår inte 

 
Det som särskiljer den här texten från den tidigare är att en skönlitterär bok bygger på 
författarens språk och ett sammanhang som till exempel inte finns i en IKEA-katalog. Det 
som försvårar en sådan text är att det även finns långa tillbakasyftningar vilka kan vara 
svårt att återge på ett korrekt sätt med Sokratesmetoden.  
 
När vi har tagit fram våra aktiviteter, vilka vi visar i bilaga A – D, har vi använts oss av en 
mall. Denna är uppdelad i fyra delar; överst finns övergripande information om vad det är 
som analyserats, av vem det gjorts och när, samt information om vem som har kontrollerat 
aktiviteten och när. Denna information är viktig då man lätt ser vilket dokument 
aktiviteten hör till, och man kan härleda den tillbaka till minst två personer om det är så 
att några frågor eller funderingar framkommer i ett senare skede. Den andra delen 
innehåller information som gör att man kan se på vilken nivå aktiviteten finns; en sida kan 
innehålla mycket text och då gör denna del att man snabbt kan hitta var i texten aktiviteten 
finns. Den tredje delen är själva informationen om aktiviteten, alltså där man besvarar de 
frågor vi visade tidigare i detta avsnitt. Sista delen av mallen hanterar 
informationsobjekten, dess attribut och värdet på attributet, det vill säga om man har ett 
informationsobjekt som är Avgift, och det har attributet Belopp kan värdet på Belopp vara 
kronor, eftersom det är vad man mäter Belopp i. 
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Från Sokratesmetoden till ontologi 
När alla aktiviteter är framtagna, bilaga A – D, ska vi generalisera aktiviteterna, för att se 
om de kan grupperas. Det här steget anser vi vara nödvändigt för att få fram den 
fullständiga ontologi vi behöver till slutskedet av arbetet. Vi börjar med att förklara 
begreppen semantik och ontologi.  

Semantik 
Dahllöf (1999) skriver i sin bok Språklig betydelse att semantik kan definieras som: den 
vetenskapliga studien av betydelse. Det han i första hand menar är betydelsen hos vanligt 
språk och dialekter. Dahllöf (1999) förklarar närmre vad som menas med just ordet 
betydelse; om man enligt honom accepterar den kunskapsbaserade synen på språket så 
blir frågan vad det är man vet, när man vet vad ett uttryck betyder. För de som har en 
annan syn på språket blir frågan om vad betydelsen är ännu mer abstrakt. Ordets betydelse 
används i flera olika, men relaterade, bemärkelser i vardagligt tal, dock är semantikens 
grundbetydelse den som fokuserar på det språkliga innehållet, men det är samtidigt något 
som kan ligga till grund för kunskap.  
 
Enligt Nationalencyklopedin (1995) innebär semantik att man studerar uttrycks språkliga 
betydelse eller mening, och semantiken har ofta varit intressant inom olika 
vetenskapsområden och har på senare tid blivit intressant även inom artificiell intelligens. 
Det finns inom semantiken en mängd områden, och ett av dem är komponentanalysen, 
vilket innebär att man analyserar vad ett ord innebär genom att man ser på det i mindre 
delar, till exempel är ett lamm en sammansättning av får och unge.  
 
En översättning från Webopedia (1996) ger utökad förståelse för vad semantik är: inom 
datavetenskapen används termen mest till att dela upp meningen av en instruktion från 
dess format. Formatet, som täcker bitarna inom stavning och regler, och som kontrollerar 
hur komponenter är kombinerade kallas språkets syntax. Till exempel om du stavar ett 
kommando fel, blir det syntax error. Om du å andra sidan skriver in ett giltigt kommando 
som inte är förståligt i det rätta sammanhanget, blir det ett semantiskt fel.  
 
Semantik kan dock användas i en vidare bemärkelse, till exempel kan man tala om 
semantik i det samband vi använder i vår uppsats, nämligen det som handlar om datorer 
och dess språk. Ingman (2005-11-12) skriver i en artikel att semantik är vetenskap om 
ordets betydelse, och beskriver på vilka sätt människor och datorer tolkar ord; människor 
förstår ord genom att knyta orden till kunskap, erfarenhet och känslor, datorer däremot 
kan endast tolka orden som ettor och nollor. Det är här, vilket vi skrivit tidigare, som den 
semantiska webben kommer in och lär datorerna att handskas med ord ur människors 
språk. Semantiken definieras, enligt Ingman (2005-11-12), i datorvärlden som ett system 
av ord som har väl definierade relationer. I det fallet kan det inte handla så mycket om 
erfarenhet och känslor, och de ger följande exempel:   
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En mamma är en kvinna som har barn, en pappa är en man som har barn, en 
förälder är en mamma eller en pappa. Alltså har en förälder barn.  
En mor är också en kvinna som har barn, alltså är en mor och en mamma samma 
sak... Men det är lätt att se att ju fler ord man definierar för datorerna, desto mer 
kan datorerna fylla i själva. Det är det som ska göra den semantiska webben 
kraftfull. (Göran Ingman, 2005-11-12)

Ontologi 
Enligt Nationalencyklopedin (1994) är ontologier läran om någots existens, och de är en 
del av metafysiken. I en mer modern mening används ontologier för att beskriva och 
förklara en viss del av verkligheten, vilket man gör genom att anta olika föreställningar 
eller kategorier och på det viset kunna se en sammanhängande och uttömmande 
beskrivning utan motsägelser. Berners-Lee et al (2001) menar att forskare inom artificiell 
intelligens och även inom webben använder sig av ontologier, men att de har anpassat 
ordets betydelse till sitt eget språk. Inom dessa områden är en ontologi en fil eller ett 
dokument som definierar relationerna mellan olika termer, och förutom relationer 
använder man sig av klasser och subklasser; klasser får vissa egenskaper som ärvs ner till 
dess subklasser och på det här viset skapas relationer. Berners-Lee et al (2001) förklarar 
hur det här kan fungera; om man vet att alla postnummer tillhör en stad, och att en stad 
oftast har en hemsida, kan man, utan att en databas länkar samman en hemsida med ett 
postnummer, veta vilken hemsida som hör till vilket postnummer. 
  
Berners-Lee et al (2001) hävdar i sin artikel att en ontologi är ett påstående som har 
skrivits i ett språk liknande till exempel Resource Description Framework (RDF). RDF 
definierar, enligt McBride (2004), ett språk som används för att beskriva resurser, och 
dessa resurser kan vara nästan vad som helst. Ontologin definierar relationer mellan 
begrepp, och specificerar logiska regler som tillåter att man resonerar om dem, vilket ska 
innebära att meningen i de semantiska data som finns på en webbsida ska kunna ”förstås” 
av datorer. Datorernas förståelse ska komma genom att de kan följa länkar till specifika 
ontologier, som alltså beskriver begreppet. Det här innebär att vi behöver koppla de 
aktiviteter vi fick ut från Sokratesmetoden till grunddokumentet, för att på det viset skapa 
förståelse hos datorerna. 
 
Enligt Heflin (2004) redogör en ontologi för de termer som används för att beskriva och 
representera ett kunskapsområde, och de används av så väl människor som datorer och 
applikationer när det uppstår ett behov av att dela information om en domän. I ontologier 
finns det inkluderat definitioner av grundkoncept inom domänen, och de relationer som 
finns mellan dessa koncept.  
 
Baader et al (2004) menar att ontologier idag börjar få allt större betydelse inom områden 
som till exempel kunskapshantering, informationshantering och elektronisk handel. De 
anser även att på senare tid har intresset för den semantiska webben ökat enormt, och den 
semantiska webben bygger på just ontologier. Ontologierna är där tänkta att skapa en 
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gemensam terminologi mellan olika agenter, vilket ska försäkra att de olika agenterna 
delar förståelsen av de termer som används. 

Ontologigruppering 
Anledningen till att vi vill gruppera ontologierna, aktiviteterna, är för att undvika 
synonymer, vilket kan göra att två aktiviteter som egentligen betyder samma sak får olika 
grundbetydelser. Om man inte grupperar ontologierna innebär det att man kommer att få 
en stor mängd kopplingar som inte tillför något, vilket kommer att göra att uppbyggnaden 
inte blir optimal. 
 
Det första steget blir att ge en generell beskrivning av verben för att ge dem dess 
grundmening, en förklaring till det som gäller i ett allmänt sammanhang. Betydelsen till 
verbet hämtar vi från en svensk ordlista, Hässelberg (1992), vilket gör att verbet beskrivs 
på ett korrekt sätt och därigenom får en innebörd i sammanhanget.  
 
Efter att verbet i sin grundform har fått en generell innebörd satte vi med hjälp av den 
information vi fick ut av Sokratesmetoden in verbet i dess specifika sammanhang. Detta 
gjorde vi för att få en koppling tillbaka till vårt grunddokument. När detta steg har 
genomförts kommer vi att ha ett grunddokument, en generell och en specifik beskrivning. 
Grunddokumentet ser ut på det sätt det gjorde ursprungligen; vi har följaktligen inte gjort 
några förändringar i detta. Den generella beskrivningen kan ses som en elektronisk 
ordbok. De specifika beskrivningarna är aktiviteterna vilka vi har kopplat till de generella 
beskrivningarna men även till grunddokumentet. Denna koppling ska alla aktiviteter ha. 
 
I vissa fall kommer vi därefter att även koppla samman de specifika beskrivningarna med 
antingen en specifik eller en generell beskrivning. Detta gör vi i de fall då ett verb som 
förekommer i en specifik beskrivning även förekommer i en annan beskrivning. De fall där 
detta förekommer har vi markerat med en tunnare pil, en pekare, som beskriver 
förhållandet mellan dem. 
 
Viktigt att poängtera är att originaldokumenten finns i sin helhet, och i dessa dokument 
finns pekare från verben till dess specifika beskrivning, vilken ligger i bakgrunden. Det här 
gör att det inte behöver finnas någon koppling som visar ordningen mellan de specifika 
beskrivningarna, utan kopplingarna finns redan givna i originaldokumentets 
sammanhang; ontologierna ska inte ersätta dokumentet utan endast utöka förståelsen för 
detta. 
  
I efterföljande kapitel har vi använt oss av de aktiviteter som finns i bilaga A – D. Vi har 
markerat de generella ontologierna med en tjockare ram, och de specifika har en tunnare. 
Varje generell ontologi kan ha koppling till en eller flera specifika ontologier och vice versa, 
vilket markeras med en tjockare pil. De tunnare pilarna som finns är för att peka på att ett 
ord i en ontologi har en förklaring i en annan ontologi, vilket är för att öka förståelsen för 
ordet. 
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Ontologi för Radiotjänst i Kiruna AB 
I bilden nedan visar vi de aktiviteter vi fick fram från fakturan från Radiotjänst i Kiruna 
AB. Vi har utgått från de aktiviteter som finns presenterade i bilaga A, och tittat på om det 
fanns någon möjlighet att några aktiviteter hade samma övergripande beskrivning. I detta 
fall var det så att inga aktiviteter kunde beskrivas med samma generella förklaring, 
däremot kunde man se att de flesta aktiviteter hade ett sammanhang, det vill säga att ett 
ord som behövs för att beskriva ett verb kan beskrivas med hjälp av en annan beskrivning. 
Ett exempel från figuren nedan är Betala, som har en generell beskrivning inom den 
tjockare ramen, nedanför denna finns en specifik beskrivning av verbet betala, en 
beskrivning så som verbet finns presenterat på fakturan. I den specifika beskrivningen 
finns ordet fakturering med, och detta ord kan beskrivas med hjälp av den specifika 
beskrivningen till verbet fakturera. Detta sammanhang visar vi på genom att ha en pil 
mellan de två beskrivningarna och förtydligar genom att skriva vilka ord pilen avser. 
 
I bilaga A, till exempel under aktiviteten Betala finns det även informationsobjekt knutna 
till denna aktivitet. Dessa informationsobjekt finns inte presenterade i figuren nedan, 
vilket beror på att informationsobjekten är statiska och därmed inte förändrar 
grupperingarna. Dessutom anser vi att de förmodligen skulle göra figuren rörig. Tanken är 
att man ska göra likadant med informationsobjekten som med aktiviteterna, alltså att först 
se om det är möjligt att gruppera dem, och sedan ge en generell beskrivning till ordet. 
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Fakturera 
Generellt: Att skriva 
en räkning till någon 

Specifikt: Radiotjänst i 
Kiruna AB fakturerar Åsa 
Lindgren via faktura innan 
faktureringsperiodens start 

Betala 
Generellt: Att ge pengar 
till någon för något 

Informera 
Generellt: Att upplysa 
någon om något 

Specifikt: När 
faktureringen anländer 
betalar Åsa Lindgren 
fakturan till Radiotjänst i 
Kiruna AB via postgiro innan 
förfallodagens slut eftersom 
hon har TV. 

Specifikt: 
Radiotjänst i Kiruna 
AB informerar Åsa 
Lindgren om TV-
avgiften via 
faktureringen. Pekare från 

fakturering 
till 
Fakturera 

Pekare från 
fakturering 
till 
Fakturera 

Höja 
Generellt: Att 
förändra någots status 
genom ökning 

Specifikt: Sveriges Riksdag 
har beslutat att höja TV-
avgiften med 48 kronor 
fr.o.m. 050101 

Specifikt: Du vill fråga 
Radiotjänst i Kiruna AB 
om TV-avgiften för att 
informeras, vilket kan 
göras genom att besöka 
hemsidan eller kontakta 
kundtjänst 

Specifikt: TV-avgiften blir 
1920 kr/år för 2005 efter att 
en höjning genomförts 

Pekare från 
höjning till 
Höja 

Pekare 
från fråga 
till Fråga 

Specifikt: En fråga 
uppstår och Du kan 
besöka hemsidan som 
tillhör Radiotjänst i 
Kiruna AB på adress 
www.radiotjanst.se  

Besöka 
Generellt: Att 
hälsa på 
någon/något 

Fråga Pekare från 
informeras 
till 
Informera 

Generellt: Att någon 
undrar om något och vill 
få ett svar 

Pekare 
från 
fråga till 
Fråga 

Bli 
Generellt: Någots 
status övergår till att 
vara något annat 

Specifikt: En fråga 
uppstår och Du kontaktar 
Radiotjänst i Kiruna AB: s 
kundtjänst genom att 
ringa telefonnummer 
0771-91 00 04, måndag – 
fredag 09:00 – 17:00 

Kontakta 
Generellt: Att 
sätta sig i 
förbindelse med 
någon 

Avse 
Generellt: Något 
syftar på 
någon/något 

Pekare från 
höjning till 
Höja 

Specifikt: Raden 
”Avgiftshöjning” avser den 
retroaktiva höjningen från 
årsskiftet fram till 
fakturaperiodens början 

Specifikt: Åsa 
Lindgren observerar 
genom att läsa ”viktig 
information” på 
fakturan 

Observera 
Generellt: Att 
lägga märke till 
något 
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Ontologi för IKEA 
 

Designa 
Generellt: Att någon formger något 

 
 
 
 
 
 
 

Specifik: Karl Malmvall designar 
Karlskrona vilfåtölj 

Specifik: Bodrul Kahlique 
designar Hästö nackkudde 
vilfåtölj 

Tillverka 
Generellt: Att någon 
framställer något 

Specifik: Karlskrona vilfåtölj är 
handgjord och tillverkas av 
klarlackad rotting 

Specifik: Hästö nackkudde är 
tillverkad med avtagbar, tvättbar 
klädsel i 100% bomull 

Specifik: Knoppe fotpall är tillverkad av 
Alme vit, avtagbar och tvättbar klädsel i 
100% bomull. Med lackade stålben 

Hänvisa 
Generellt: Att leda något vidare 
från ett ställe till ett annat 

Specifik: Att hänvisa till sidan 106 
för att få mer information om 
Hellum, handvävd luggmatta 

Specifik: Att hänvisa till sidan 178 
för att få mer information om Enetri 
bokhylla 
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I figuren ovan visas de aktiviteter från IKEA-katalogen som finns presenterade i sin helhet 
i bilaga B. Till skillnad från Radiotjänst i Kiruna AB finns det inga pekare, vilket beror på 
att det i IKEA-katalogen inte finns något större sammanhang mellan orden; informationen 
i katalogen ska presenteras så kort och koncist som möjligt. I denna ontologi är det 
egentligen inte själva aktiviteten som är den viktigaste, utan det är informationsobjekten; 
det är informationsobjekten som innehåller den information läsaren är ute efter. 

Ontologi för Företag och marknad 

Aktiviteterna för Företag och marknad finns att hitta i bilaga C, och i denna var det möjligt 
att hitta en gemensam beskrivning för verbet vara. Det finns dessutom två pekare till detta 
verb, men i övrigt är aktiviteterna fristående från varandra. 
 
I denna ontologi konstaterade vi ett intressant tillstånd, vilket berör verbet Ställa. I den 
specifika beskrivningen står det ”Bör ställa kostnader i relation till…” och det som är 
intressant i denna beskrivning är ordet bör; har detta ord stor betydelse för innebörden, 
och hur ska man i så fall kunna förtydliga denna formulering? Vi anser att en lösning på 
detta kan vara att man i Sokratesmetoden lägger till aktualitet för aktiviteterna, och där 
kan man visa om man har en aktivitet med till exempel bör- eller måste-status; om 
aktiviteten är sådan att man bör utföra den kan det vara bra om detta tydligt påpekas. 
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Rikta 
Förmå Generell: Att vända sig mot 

någon  Generell: Att någon/något är i 
stånd till något  

28

Specifik: Under den senaste 
tioårsperioden har allt allvarligare 
kritik riktats mot de dominerande 
traditionella kalkylerna 

Specifik: De dominerande 
traditionella kalkylerna förmår 
inte på ett rättvisande sätt avspegla 
resursförbrukningen för olika 
produkter 

Vara 
Generellt: Att någon finns till 

Specifik:  Tankesätt och begrepp är 
gemensamma inom traditionell 
påläggskalkylering och 
aktivitetsbaserad kalkylering  

Specifik Kostnadsdrivare är ett 
mått på det som orsakar att 
kostnaderna för en viss aktivitet 
förändras 

Belasta Finnas 
Generell: Att tynga någon/något Generell: Att någon/något 

förekommer  

Specifik:  Kostnadsdrivare är 
ett kvantifierat mått på 
aktiviteter, exempelvis antalet 
inköpsorder 

Specifik: Målet för 
aktivitetsbaserad påläggskalkylering 
är att så långt det går -  och är 
ekonomiskt försvarbart – låta den 
resursförbrukning som är förknippad 
med kunder, produkter, aktiviteter 
och processer belasta just dessa. 

Specifik:  Det finns dock två 
begrepp som är rätt specifika för 
aktivitetsbaserad kalkylering  

Pekare från är till 
vara 

Pekare från är till 
vara 
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Specifik:  Närma sig den teoretiska 
modellen genom att mäta kostnader 
för en produkt som särkostnader 
plus alternativkostnad 

Mäta 
Generell: Att ta mått på någon/något
  

Specifik: Det handlar om att få 
ett bra mått på vad varje produkt 
förbruka 
 

Handla 
Generell: Att röra sig om 
någon/något 

Spela 
Generell: Att någon/något betyder 
något  

Motsvara 
Generell: Att någon/något 
överensstämmer med någon/något 

S
G

Specifik: Aktivitet motsvarar 
det normala språkbruket av 
termen 
ik Hahne  
indgren 

tälla 
enerell: Att placera någon/något  

U
G

Specifik: Begreppet spelar en 
central roll i aktivitetsbaserad 
kalkylering 
tgöra 
enerell: Att någon/något är något 
Specifik: Bör ställa kostnader i 
relation till aktiviteten och inte 
till funktioner, avdelningar som 
vanligen sker 
Specifik: Utgör 
fördelningsgrunden 
(påläggsbasen) för indirekta 
kostnader i aktivitetsbaserad 
kalkylering 
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Ontologi för Gardell 
 

 
 
 

Försöka 
Generellt: Någon 
anstränger sig 

Se 
Generellt: Någon tittar 
på någon/något 

Pekare från 
ser till Se 

Specifikt: Klassfröken ser 
missnöjd ut till och med 
när hon försöker vara glad 

Specifikt: Deras 
klassfröken ser alltid 
missnöjd ut 

Le 
Gå Generellt: Någon 

drar på munnen Generellt: Något 
inträffar 

Specifikt: När hon ler 
vad hon tror är ett milt 
leende går något sönder av 
ansträngning i hennes 
ansikte 

Specifikt: Att le är 
för henne att tvinga 
mungiporna uppåt 
med smärta 

Vara 
Generellt: Att 
någon/något finns till 

Specifikt: Hon är 
avmagrad som en 
utsvulten fågel 

Specifikt: Hennes 
tålamod är som om på 
upphällningen 

Specifikt: Deras 
fröken är 
överhuvudtaget en 
människa 

Pekare från 
trillar till 
Trilla Specifikt: När som 

helst skulle hennes 
huvud kunna trilla av 

Trilla 
Generellt: Någon/ 
något faller 

Rulla 
Generellt: Någon/ 
något går runt 

Specifikt: Hennes 
huvud trillar av och 
rullar över golvet 

Specifikt: Som om 
hon är felplacerad 

Ha 
Generellt: Att vara 
försedd med något 

Pekare 
från är till 
Vara Specifikt: Hon har så 

ofta ont i nacken säkert 
eftersom hennes huvud 
är på tok för stort 

Specifikt: Hennes 
huvud är på tok för stort 
för den spinkiga kroppen 
och bräckliga halsen 

Pekare från 
ler till Le 

Pekare 
från är 
till  Vara  

Pekare från 
är till Vara 
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Spana 
Generellt: Att någon 
spejar på någon/något 

 
 
 

Sitta 
Generellt: Att någon 
vilar på bakdelen 

Specifikt: Fröken 
brukar sitta i katedern 
varje gång de har 
skrivning 

Massera 
Generellt: Att metodiskt 
knåda muskler eller leder 

Pekare från 
sitter till 
Sitta 

Vänta 
Generellt: Att 
avvakta 

Specifikt: Varje gång 
de har skrivning stönar 
och grimaserar hon 
medan hon väntar på att 
tiden ska gå 

Specifikt: Deras 
fröken väntar på att 
tiden ska gå 

Specifikt: Hon är 
felplacerad och 
väntar på att bli 
placerad rätt. 

Specifikt: Hon sitter 
ofta under lektionerna 

Pekare från 
sitter till 
Sitta 

Specifikt: Andra 
gånger spanar hon 
liksom ilsket ut 
genom fönstret när 
hon sitter på spänn 

Pekare från är till Vara. 
Specifik: som om hon är 
felplacerad 
 

Pekare från 
stönar till Stöna 

Stöna 
Generellt: Att jämra 
sig 

Specifikt: Fröken 
masserar nacken och 
stönar av smärta varje 
gång de har skrivning Pekare från 

grimaserar till 
Grimasera 

Grimasera 
Generellt: Att förvrida 
ansiktsdragen 

Specifikt: Fröken 
masserar nacken och 
grimaserar av smärta 
varje gång de har 
skrivning 

Pekare från masserar 
till Massera 

Specifikt: Fröken 
masserar nacken varje 
gång de har skrivning, 
och hon sitter i 
katedern 

Specifikt: Andra 
gånger sitter hon 
på spänn 

Pekare från 
masserar till 
Massera 
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Titta Glömma Verka 
Generellt: Att 
någon/något ser 
någon/något 

Generellt: Att 
någon inte minns 
någon/något 

Generellt: Att 
någon/något 
förefaller något 

  
 
 
Den skönlitterära bok vi har analyserat och vars aktiviteter finns i bilaga D, visar att det för 
denna bok, och förmodligen även för de flesta skönlitterära böcker, blir många aktiviteter 
och även många kopplingar mellan aktiviteterna. Detta beror, enligt oss, på att en 
skönlitterär bok är uppbyggd runt språkbruket, och att all text hör ihop.  
 
I en skönlitterär bok, där språket har en betydande roll, kommer det kanske inte att finnas 
ett stort antal informationsobjekt; vi har i vårt exempel inte med ett enda trots det stora 
antalet aktiviteter. Vi ser dock inte att detta skulle vara en nackdel, dels då aktiviteterna 
blir tätt sammankopplade med hjälp av pekare, dels då det är svårt att se att 
informationsobjekt skulle tillföra något. Det man skulle kunna använda 
informationsobjekt till är om man önskar sammanfatta boken, då skulle man se en nytta av 
att få samlad information om huvudpersoner, biroller och liknande. 
 
 

Specifikt: Ibland 
glömmer hon bort 
att barnen sitter 
där 

Börja 
Generellt: Att 
någon/något 
startar något 

Specifikt: Hon 
börjar nynna då 
hon glömmer bort 
barnen 

Specifikt: Hon börjar 
vagga fram och tillbaka 
med huvudet då hon 
glömmer bort barnen 

Pekare 
från 
glömmer 
till 
Glömma 

Pekare 
från 
glömmer 
till 
Glömma 

Pekare 
från 
glömmer 
till 
Glömma 

Specifikt: Hon 
verkar nästan 
lycklig de 
gångerna hon 
glömmer bort 
barnen 

Specifikt: Under 
lektionerna tittar 
hon ut genom 
fönstret 
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Från ontologi till OWL 
När ontologierna och grupperingarna är klara behöver man ha ett ontologispråk för att 
kunna tillgodogöra sig all den information som man tidigare strukturerat upp. I vårt fall 
har vi valt att använda W3C: s Web Ontology Language (OWL), och det eftersom OWL är 
det ontologispråk som, av W3C, förespås få stor användning i och med den semantiska 
webben. Enligt McGuinness och van Harmelen (2004) är OWL utvecklat för att kunna 
användas när information i ett dokument ska hanteras av applikationer, till skillnad från 
när ett dokument endast ska presenteras för människor. Det är även meningen att OWL 
ska kunna representera termers innebörd och även relationer mellan dessa, det vill säga att 
det ska fungera som en ontologi.  

Koppling mellan ordlistor och dokument 
Nedan kommer vi att visa och förklara en bild på hur vi har tänkt att steget från ontologi 
till OWL ska se ut. 
 

 
Figur 4: Koppling mellan ordlistor och dokument 

 
Bilden ovan visar förhållandet mellan två ordlistor och ett grunddokument vilka syns till 
vänster. Det är dessa som kommer att skrivas in i OWL och är den slutgiltiga OWL-koden, 
vilken är resultatet av den här delen av arbetet. Till höger, för att förtydliga har vi tagit med 
exempel från ontologier vilka vi tidigare visat i arbetet, och det är dessa som är 
utgångspunkten i den här delen.  
 
För att det ska kunna fungera fullt ut anser vi att man måste koppla ontologierna till en 
generell redan befintlig nationell ordlista, vilket visas i bilden ovan. Den generella ordlistan 

(Kopplat till 
dokument) 

Specifik 
ordlista 

Grunddokument 

(Till exempel Gardell, Faktura, 
IKEA) 

(Alla generella 
ord, digitalt ) Designa  

Generellt: Att någon 
formger något 

Generell
ordlista 

Specifikt: Karl Malmvall 
designar Karlskrona 
vilfåtölj 

IKEA-katalogen, 2005, 
sidan 144 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 



Från luddig verklighet till strikt formalism 
 

 34

är uppbyggd av de generella beskrivningarna från föregående kapitel, där de visades med 
en tjock ram. På det här viset menar vi att man får grundbetydelsen av orden, vilket 
innebär att ordet får samma betydelse för alla oavsett vem som läser det. I det svenska 
fallet skulle man kunna använda sig av svenska akademiens ordlista som sätter standarden 
för hur ett ord ska tolkas.  Denna behöver finnas tillgänglig digitalt för att kunna kopplas 
mot de specifika sidornas ontologier.  
 
Grunddokumentet som finns i bilden ovan är ett dokument i sitt originalutförande, så som 
det ser ut idag, till exempel IKEA-katalogen, eller en elektronisk bok som du läser på 
Internet. Den semantiska webben är inte tänkt att ersätta den befintliga webben utan 
endast utöka denna, vilket gör att vi antar att de sidor som finns idag kommer att finnas 
kvar som de är, dock med den skillnaden att det finns semantik bakom dem.  
 
Den semantik vi pratar om har vi visat som en specifik ordlista i bilden ovan. Denna 
ordlista är ontologier som visar ordens betydelse där de finns i grunddokumentet. Detta 
innebär att varje grunddokument kommer att ha sina egna ontologier vilket bildar en egen 
ordlista.  
 
Den specifika ordlistan kopplas till grunddokumentet för att visa vad ordet har för 
betydelse i sammanhanget. Denna ordlista kan bara fungera på ett dokument, då den är 
specifik för en text. Kopplingen mellan den specifika och den generella ordlistan finns på 
grund av att ordet endast ska kunna ha en grundbetydelse.  

Kodexempel  
Nedan följer en förklaring av OWL-kod, koden i sin helhet finns i bilaga E. Denna bilaga 
visar hur OWL-kod för IKEAs generella och specifika klass Designa kan se ut. Koden är ett 
exempel och har inte kompilerats eller testats, eftersom vi endast avser att visa hur det kan 
se ut. För att kunna skriva denna exempelkod har vi dels tittat på de två exempel som finns 
presenterade i Antoniou och van Harmelen (2004, sidan 83-91), dels har vi läst Smith et al 
(2004) för att förstå vad de olika taggarna i exemplen betyder. 
  
Vi kommer nedan att dela upp koden i mindre delar för att förklara den på ett enklare och 
mer utförligt sätt. 
 
 

1. URI: Designa 
2. <rdf:RDF> 

 
3. //Nedan följer information om ontologin 
4. <owl:Ontology rdf:about=” ”> 
5.         <owl:versionInfo> 
6.                  Generella klassen Designa, version 1.1, 6 september 2005 
7.         </owl:versinInfo> 
8. </owl:Ontology> 

Figur 5: OWL-kod 1 
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I figuren ovan, på rad ett, anges den unika identifieraren, URI, för klassen ifråga. Vi har 
valt att ge den namnet Designa då detta är namnet på ontologin vi kommer att använda oss 
av. En URI är ett generellt sätt att referera till namn och adresser på Internet enligt 
Webopedia (2003). Här används den just för att ge klassen sin unika plats på webben och 
därmed kunna kopplas till andra klasser.  
 
Därefter följer, på rad två, den del av koden som inkluderar alla RDFs syntaxer. Detta är en 
väsentlig del då OWL till stor del är uppbyggt av RDF. 
 
Rad tre är en kommentar vilken vi har lagt in för att förtydliga koden. Därefter på rad fyra 
till åtta, följer information om ontologin där vi har lagt namn på klassen, versionsnummer 
och datum, för att man ska ha väsentlig fakta om ontologin vid en eventuell omarbetning 
av koden. Vi har inte sett att detta stycke måste finnas med men vi anser att det är ett 
stycke som bör finnas i varje ny ontologi för att på ett enkelt sätt se när ontologin senast 
uppdaterades. 
   

1. //Nedan följer klassdeklareringen 
2. <owl:Class rdf:ID=”Designa”> //Definierar en klass med namn Designa 
3.      <rdfs:comment> Att någon formger något </rdfs:comment>  //En kommentar 
4. </owl:Class>                                           //Avslutar definitionen av klassen 

Figur 6: OWL-kod 2 

I figuren ovan finns en klassdeklarering vilket även förklaras i kommentaren på rad ett. På 
efterföljande rad anges att en klass med namn Designa kommer att deklareras, och rad tre 
är en kommentar som beskriver klassnamnet. Den sista raden visar att deklareringen av 
klassen avslutas. 
 

1. 
             

2. 

3. 
4. 

Denna d
Nästkom
kommer
string, o
finns i vå

Fredr
Åsa L
<owl:DatatypeProperty rdf:ID=”Kommentar”>  //Definierar en datatyp med namn  
                                                                                                             Kommentar 
<rdfs:domain rdf:resource=”#Designa”/>      //Definierar en domän, tillhör klassen  
Designa 
<rdfs:range rdf:resource=”&xsd;string”/>           //Domänen ska vara av typen string 
</owl:DataypeProperty>                                  //Avslutar definitionen 
el av koden deklarerar en data
mande rad definierar vilken d

 den att tillhöra klassen Design
ch därefter avslutas definition
ra ontologier kommer att ha en
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Figur 7: OWL-kod 3 

typ med namn Kommentar, vilket görs på rad ett. 
omän datatypen kommer att tillhöra, och i vårt fall 
a. Rad tre fastställer att domänen ska vara av typen 

en. Varje attribut, informationsobjekt och text som 
 liknande definition. 
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1. <rdf xmlns=”Designa”>                //Lägger till URI till den generella klassen 
Designa 

2. <owl:Class rdf:ID=”Designa_spec_1”> 
3.     <rdfs:comment> Karl Malmvall designar Karlskrona vilfåtölj 

</rdfs:comment> 
4.     <rdfs:subClassOf owl:imports rdf:resource=”#Designa”/> //Klassen 

Designa_spec_1                       är en subklass av klassen Designa, vilken importeras med imports 
5.     <rdfs:subClassOf>  //Klassen Designa_spec_1  är en subklass av klassen Designa 
6.         <owl:Restriction>  //Restriktioner för klassen, vad som gäller 
7.             <owl:onProperty rdf:resource=”#Kommentar”/>  //Det som gäller för 

Kommentar                                                                                                                                                           
i klassen Designa gäller här 

8.             <owl:hasValue rdf:datatype=”&xsd;string”> 
9.                 Karl Malmvall designar Karlskrona vilfåtölj 
10.             </owl:hasValue> 
11.         </owl:Restriction> 
12. </rdfs:subClassOf> 

   

Figur 8: OWL-kod 4 

I figuren ovan börjar vi på första raden att ge den kommande specifika klassen en koppling 
till den generella klassen Designa genom att lägga till dess URI. Det här gör att den nya 
klassen får tillgång till det som finns deklarerat i klassen Designa. 
 
På rad två deklareras en klass med namn Designa_spec_1 och nästföljande rad är en 
kommentar som förklarar klassen. På rad fyra anges att denna klass är en subklass av 
klassen Designa och information om denna hämtas med hjälp av kommandot imports.  I 
och med att vi på rad ett angav URIn till klassen Designa anser vi att imports kan hämta 
den information som vi anser vara nödvändig.  
 
Den femte raden anger att efterföljande rader innehåller en restriktion som klassen måste 
rätta sig efter. Varje klass kan givetvis innehålla flera restriktioner, dock måste de anges 
var för sig i separata taggar.  Den restriktion vi tagit upp i detta exempel anger att dess 
område redan finns beskrivet i Kommentar, och Kommentar är en del av klassen Designa 
vilken vi på rad fyra importerade. Efter att man har beskrivit att restriktionen är av 
datatypen Kommentar, vill man lägga in ett värde på denna, och för att kunna göra det 
måste man ange vilket värde som den inskrivna kommentaren får ha. I det här fallet, på 
rad fem, anges att det angivna värdet endast får vara en string. Därefter kommer texten 
som i vårt fall är den samma som på rad tre. Anledningen till detta är att vi uppfattar det 
som att där comment använts kommer inte texten att vara förstålig för datorerna, utan 
endast för personer som läser koden. När vi däremot lägger in texten som en datatyp 
kommer den att vara läsbar även för datorer. De tre sista raderna avslutar de taggar som 
öppnades tidigare. 
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Från OWL till semantiska webben 
När ontologierna är skrivna i färdig OWL-kod kan man öka semantiken i 
grunddokumentet genom att koppla ihop koden med den semantiska webben. För att man 
ska kunna förstå varför man ska genomgå dessa steg, förklarar vi fördelarna med den 
semantiska webben.   

Semantiska webben 
Den traditionella webben hade en filosofi, enligt Berners-Lee et al (2001) som gick ut på att 
den aldrig skulle kunna bli ett välorganiserat bibliotek eftersom det inte fanns en central 
databas och en trädstruktur, vilket skulle leda till att man aldrig skulle kunna vara säker på 
att hitta någonting. Dock visade det sig att systemet gjorde enormt mycket information 
tillgängligt, och dagens sökmotorer skapar ofattbart kompletta index över en stor del av all 
den information som finns.  
 
Idag är det mesta som finns att hitta på Internet skapat för att människor ska kunna läsa 
det, utan en tanke på att även maskinerna bör förstå innehållet. Det här menar Tim 
Berners-Lee et al (2001) och förklarar att idag kan datorer söka på webbsidor men de har 
inte ett tillförlitligt sätt att hantera semantiken som finns; de kan få en begäran att söka 
efter en doktor, och kan som svar ge både ett sjukhus och ett CV som har skrivits av en 
doktor utan att förstå skillnaden. 
 
Det är meningen att den semantiska webben, enligt Berners-Lee et al (2001), ska 
strukturera den betydelsefulla information som finns på webbsidor, vilket ska göra att de 
mjukvaruagenter som genomsöker webbsidorna på ett enkelt sätt ska kunna utföra de 
uppgifter användaren efterfrågar. Vidare menar han även att den semantiska webben inte 
är tänkt att vara en separat webb utan det ska vara en utökning av det Internet vi har idag. 
Skillnaden från nu ska dock vara att all information ska ha en klar och tydlig mening så att 
både människor och datorer ska kunna arbeta tillsammans. För att den semantiska 
webben ska kunna fungera krävs det att alla datorer har tillgång till strukturerad 
information och regler som gör att de kan dra slutledningar, och med hjälp av 
informationen och reglerna är det tänkt att datorerna automatiskt ska kunna resonera. 
 
Den semantiska webben ska, enligt W3C: s sida Semantic Web, tillhandahålla ett 
gemensamt ramverk som till exempel applikationer ska kunna använda för att tillåta att 
data delas och återanvänds. Det här ska baseras på eXstensible Markup Language (XML), 
Resource Description Framework (RDF) och Universal Resource Identifier (URI). Enligt 
Berners-Lee et al (2001) används XML för att skapa en godtycklig struktur på ett 
dokument, men det säger ingenting om vad den här strukturen egentligen betyder 
eftersom alla kan skapa sina egna taggar och bestämma vad dessa betyder. Han fortsätter 
med att förklara att det är RDF som uttrycker meningen, vilken kodas i serier om tre. Varje 
serie kan sägas innehålla ett subjekt, ett verb och ett objekt, som även kan kallas för 
koncept, vilket man kan finna i varje grundläggande mening, och dessa kan man skriva 
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med hjälp av XML-taggar. Denna serie, subjekt, verb, och objekt, identifieras och namnges 
med hjälp av URI. Genom att man använder sig av olika URI för varje koncept kan man 
skilja en e-postadress från en gatuadress. Eftersom RDF använder sig av URI för att koda 
informationen i ett dokument, menar Berners-Lee et al (2001), att URI ser till att 
begreppen inte endast är ord i ett dokument, utan att de har en unik definition kopplade 
till sig. Det är denna URI vi har deklarerat över i OWL-koden, vilken gör att en ontologi får 
tillgång till det som finns i andra ontologier. 
 
Genom att den semantiska webben använder sig av ontologier börjar man se lösningar på 
problem med terminologin, men även andra problem kan ha sin lösning i det här. Det här 
menar Berners-Lee et al (2001) och förklarar att genom att man från en Internetsida har 
pekare som pekar på ontologier kan man fastställa betydelser av termer eller XML-kod. 
Det här leder till att när en sökning genomförs kan det leta efter begrepp istället för att leta 
efter vissa nyckelord. Om man idag söker på en person som heter ”Cook” i efternamn, vet 
inte datorn om det är en kock, information om hur något tillagas, en person eller en plats 
som eftersöks. Gör man en sökning på ”efternamn Cook” kommer datorn att ge resultat 
där båda dessa ord återfinns, men det är inte säkert att det finns någon relation mellan 
dem i dokumentet. Det här beror på att ordet ”Cook” inte har någon innebörd, semantik, 
för datorn. Om en sökning skulle genomföras med hjälp av semantik, och information om 
att ”Cook” är ett efternamn, och person som söks har en son, kan datorn med hjälp av just 
semantik och ontologier lättare ”förstå” innebörden av det som söks, och hitta det genom 
att använda sig av flera sidor. När information som ”Mike Cook är barn till Wendy Cook” 
hittas ”förstår” datorn, med hjälp av ontologier, att det innebär att Cook är ett efternamn, 
och att Wendy Cook har en son. Det här innebär att om man på den nuvarande webben 
söker på ”efternamn Cook, har son” letas endast sidor upp där alla eller några av orden 
finns med, men på den semantiska webben letas snarare sidor upp där innebörden 
stämmer överens med sökfrågan, vilket gör att inte alla de ord som finns i frågan måste 
återfinnas på sidan. Detta har vi även visat i tidigare avsnitt då vi för att visa på ett 
samband använde oss av pilar. Dessa pilar kan alltså ses som pekare, vilka visar att ett 
specifikt ord i ett specifikt sammanhang har en koppling till ett annat ord i ett annat 
sammanhang. 
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Diskussion 
Som vi har nämnt tidigare i arbetet bör man tänka på att metoder och modeller aldrig är 
stabila, vilket syns väl inom vårt område då IT-utvecklingen har gått fort de sista åren. Vad 
gäller vårt område med semantiska webben är denna fortfarande i ett tidigt 
utvecklingsstadium, vilket gör att den kommer att kunna förändras mycket inom den 
närmsta framtiden. Man kommer att kunna se den semantiska webben ur flera olika 
infallsvinklar allt eftersom nya synsätt framkommer. Detta kommer att leda till ökad 
forskning eftersom nya användningsområden upptäcks allteftersom. Man kan även se att 
ny teknik kommer att behövas för att effektivisera implementering och utveckling av den 
semantiska webben. Det är där vi hoppas kunna bidra med vårt arbete, att med hjälp av 
Sokratesmetoden strukturera dokument för den semantiska webben.  
 
När vi började med detta arbete visste vi i stort sett var vi skulle börja, med 
Sokratesmetoden, och var vi ville sluta, med en metod som strukturerar dokument på ett 
sådant sätt att de kan användas till den semantiska webben. Efter att vi hade tagit fram de 
fyra olika dokument vi använt oss av genom arbetet, och dessa skulle analyseras med hjälp 
av Sokratesmetoden uppstod vissa problem. Dessa problem var till exempel 
tillbakasyftningar och avsaknad av verb, vi har tidigare diskuterat dessa problem och 
kommer att diskutera dem ytterligare senare. Det tog lång tid för oss att analysera 
dokumenten, och när vi väl var klara med dem och hade fått ut våra aktiviteter visste vi 
inte hur vi skulle fortsätta vårt arbete. När vi läste om semantik och komponentanalys, hur 
man bryter ner ord till mindre delar till dess att man har kommit ner till den lägsta nivån, 
insåg vi till viss del hur vi skulle kunna gå vidare. Vad vi kom fram till var att vi måste se på 
alla aktiviteter för att se om några hörde ihop, eller kunde brytas ner till mindre delar likt 
exemplet vi presenterade tidigare i arbetet, att lamm är en sammansättning av orden får 
och unge. Detta ledde oss fram till att göra en gruppering av våra ontologier, och när alla 
aktiviteter, ontologier, var kopplade översatte vi ontologierna till OWL, då det är tänkt att 
vara det ontologispråk som ska användas. Det är detta som är vårt förslag till arbetssätt; 
börja med att analysera dokumentet med hjälp av Sokratesmetoden, gruppera därefter 
aktiviteterna för att till sist översätta dem till OWL. 
 
Då vi ska använda oss av Sokratesmetoden som utgångspunkt i vår metod måste man, som 
vi nämnde i metodavsnittet, vara vaken för förändringar inom denna. Det här innebär att 
eftersom vi använde oss av Sokratesmetoden för att utveckla en egen metod måste man i 
framtiden vara medveten om att vår metod bygger på den just nu befintliga 
Sokratesmetoden. Om Sokratesmetoden skulle utvecklas åt ett, för oss annat håll kanske vi 
måste ändra vårt arbetssätt, eller hålla oss till den äldre, nu befintliga Sokratesmetoden. 

 
Efter att ha arbetat med Sokratesmetoden insåg vi att när man applicerar denna på texter 
där man inte har möjlighet att få feedback från den som skapat texten, medför detta 
problem som man inte kan lösa på ett korrekt sätt eftersom man inte kan få svar på de 
frågor man egentligen borde. Vi anser att Sokratesmetoden lämpar sig bäst i de fall då det 
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handlar om en intervju eller att en text ska analyseras och möjlighet till feedback finns. Det 
här är förmodligen de enda fallen då möjlighet finns att få fullständiga aktiviteter. När vi 
använde Sokratesmetoden på en text där det uppkom stora luckor i analysen behövde det 
inte direkt innebära att texten var bristfällig. Luckorna kan istället bero på att texten är av 
sådan karaktär att det inte behövs fullständig information. Ett exempel kan vara en 
skönlitterär bok där det inte finns någon egentlig anledning att besvara alla frågor 
eftersom det inte är informationen man vill åt utan snarare det underförstådda och 
känslan som författaren vill delge läsaren. Om man i en skönlitterär bok hade fått fram 
fullständiga aktiviteter hade denna säkerligen känts konstlad och varit mycket jobbig att 
läsa.  Ett annat exempel är i en IKEA-katalog där man får den information man behöver på 
ett kort och koncist sätt. Om alla frågor hade besvarats hade det funnits mycket onödig 
information, vilket hade förstört mer än vad det hjälpt. När man som privatperson läser 
IKEA-katalogen är man då intresserad av vem eller varför din produkt har tillverkats? 

 
Ett annat problem vi upptäckte med Sokratesmetoden är att endast verben i ett dokument 
analyseras och får en mening, medan övriga ord endast kommer att vara en del av verbets 
beskrivning. För att återgå till tidigare exempel där vi nämnde problem med semantiken 
vid sökning av en person med efternamnet Cook; om en text analyseras med hjälp av 
Sokratesmetoden, kommer vi inte ha gett ordet efternamn en betydelse eftersom det inte 
är ett verb. Vi anser dock att detta kan förklaras av det faktum att verb kan ha olika 
betydelser vilket substantiv inte kan ha; efternamn kan bara ha innebörden av vad ett 
efternamn är och aldrig anta olika betydelser. I den text om Mary Cook som analyseras 
kommer aktiviteter att finnas där hon omnämns, att Cook är ett efternamn kommer inte 
att uttryckas i ord i dessa aktiviteter men genom att det finns pekare kan en sådan 
användas för att markera att Cook just är ett efternamn. Pekaren kommer från en generell 
ordlista där alla ord förklaras i sin grundform, likt våra generella beskrivningar av verben.  
Dessa kopplas sedan till den specifika beskrivningen där verbet kan vara i vilket tempus 
som helst. 

 
Till en början hade vi stora problem med hur vi skulle koppla samman olika aktiviteter 
med varandra för att kunna bibehålla det sammanhang som finns i originaldokumentet. 
Efter ett tag insåg vi dock att det var ett problem vi inte behövde fundera på eftersom 
originaldokumenten finns kvar i sitt befintliga format, och våra aktiviteter, ontologier, 
endast kommer att ligga i bakgrunden, osynliga för användaren. Det här betyder att bara 
för att man vill införa den semantiska webben kommer man inte vara tvungen att göra om 
alla befintliga webbsidor, vilket innebär att införandet underlättas. Att man behåller de 
befintliga webbsidorna gör även att övergången till den semantiska webben inte blir någon 
stor eller egentlig synlig förändring för användaren, samt att det kan ta den tid det tar. 
 
När vi tagit fram ontologierna, har vi brutit ner texterna till så små delar att alla delar har 
blivit likartade. De skillnader som fanns i dokumenten från början har arbetats bort 
eftersom Sokratesmetodens tillvägagångssätt hanterar alla texter på samma sätt; det finns 
inget specifikt sätt att hantera en produktkatalog i jämförelse med en användarmanual. Att 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 



Från luddig verklighet till strikt formalism 
 

 41

det inte längre fanns några skillnader mellan våra olika dokument är anledningen till att 
endast en liten del är skriven i OWL; vi ansåg att inget ytterligare skulle bevisas utöver det 
som framkommer i vårt exempel med OWL-kod. 
 
Det vi presenterat i arbetet anser vi kunna användas för utveckling av dokument till den 
semantiska webben. I nuläget kan vi inte se att det skulle vara några större brister med vår 
metod, men givetvis är det på det viset att när man har arbetat med metoden ett tag 
kommer man se sätt att effektivisera och utveckla metoden. Detta måste anses normalt då 
det är först efter att man har arbetat med samma beskrivning ett tag som man märker vilka 
svagheter, styrkor och överflödiga steg som kan tänkas finnas. 

 
Som vi ser det är det inte en fråga om, utan när den semantiska webben blir verklighet. 
Tanken med den semantiska webben, att bygga in förståelse är så bra och skulle 
effektivisera samt förenkla arbetet för Internets alla användare.  Vi anser att det här är en 
tanke man inte kan bortse från vid utvecklingsarbete av webben.  När den semantiska 
webben blir verklighet kan det tankesätt vi presenterat i detta arbete mycket väl fungera 
som en mall för att ta fram ontologier.  
 
Sokratesmetoden är ingen stor eller välkänd metod som är allmängiltigt tagen och bortsett 
från den information vi har fått från skaparen av metoden, Per Flensburg, har vi inte 
kunnat hitta något ytterligare material. Eftersom den inte är någon välkänd metod kan det 
minska vår tillförlitlighet då vi har den som en grund för vårt arbete. Vi vill dock påpeka att 
vi under arbetets gång har kunnat ta kontakt med skaparen av Sokratesmetoden vilket 
gjort att vi kunnat diskutera problem och funderingar som dykt upp kring metoden. Den 
här kontakten har resulterat i en ökad tillförlitlighet i vårt användande av metoden, vilket 
gör att vi anser att den här delen av uppsatsen har hög reliabilitet. 
 
I vårt arbete har vi använt oss av källor vi anser vara tillförlitliga, vilket vi menar då de 
bland annat kommer från W3C som utvecklar teknologi för utnyttjandet av Internet. Våra 
referenser är sådana där författaren ofta förekommer bland publicerade artiklar och 
böcker inom vårt ämnesområde. Då dessa ofta är publicerade anser vi att de har stor 
kunskap inom området, och att deras material finns publicerat i olika tidningar och böcker 
under en lång tidsperiod bidrar till att öka tillförlitligheten både i deras arbete och i vårt.  
 
Eftersom både informationssökning och -hantering har blivit en stor och viktig del för 
många människor och kommer att fortsätta att växa måste man lära sig att hantera det på 
ett effektivt sätt så snart som möjligt. Den semantiska webben är ett sätt att lösa dessa 
problem vilket har gjort att den är så aktuell som den är idag. Det finns även ett stort 
intresse för ontologier och utvecklingen kring dessa då de är en viktig del i den semantiska 
webben. Det här gör att vårt arbete med att ta fram en metod för den semantiska webben 
ligger rätt i tiden, vilket i sin tur leder till ökad validitet.  
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Ytterligare ett argument som stärker validiteten i vårt arbete är det faktum att vi i sökandet 
av material inte har stött på något liknande arbete; ett arbete som presenterat en metod för 
att anpassa dokument till den semantiska webben. Det här gör att vad vi vet har vi inte 
uppfunnit något som redan finns och fungerar, utan vi presenterar en metod som kommer 
att underlätta framtida informationssökning med hjälp av den semantiska webben. När vi 
skapar denna metod håller sig arbetet inom problemområdet då vi beskriver den 
nödvändiga bakgrund som krävs för att läsaren ska förstå den fullständiga nyttan av 
resultatet.  
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Slutsatser  
Den metod vi har tagit fram blev inte riktigt en metod på det sätt vi från början hade tänkt 
oss, utan snarare ett förslag på arbetssätt. Det går ut på att man använder sig av 
Sokratesmetoden för att få fram aktiviteter, ontologier, därefter grupperar man dessa på 
ett sådant sätt att de förklaras med en generell beskrivning och även av en specifik 
beskrivning. Denna förklaring kommer att ske genom att man använder sig av pekare som 
visar hur ordet ska tolkas. När alla ontologier har förklarats överför man detta till OWL-
kod och ser till att alla kopplingar finns i koden. Efter att man har gjort dessa tre steg har 
man ontologier som är redo att användas, målet är att man ska kunna använda dem på den 
semantiska webben för att förklara och beskriva webbsidors innehåll. Att genomföra den 
process med dokument ska underlätta informationssökning och -hantering, vilket kommer 
att leda till att det blir lättare att hitta rätt information samt att förstå och tolka denna. 
 
Som vi nämnde i problemformuleringen var syftet med vårt arbete att se om man kan 
använda samma tillvägagångssätt för olika typer av dokument. Vi har kommit fram till att 
det är möjligt att göra på samma sätt för våra fyra olika dokument, dock finns det olika 
svårigheter mellan dem. Dessa har vi tidigare nämnt men vill utveckla dem här.  
 
Vi märkte bland annat att IKEA-katalogen och till viss del även fakturan saknar verb, vilket 
är grunden för Sokratesmetoden. Det var framför allt svårt att komma fram till verb som 
passar och säger något om den specifika aktiviteten, ontologin, och som i slutändan 
underlättar informationssökning. Vi löste detta problem genom att se på den tänkta 
aktivitetens innehåll och därigenom ta fram ett tänkbart verb som beskriver innehållet på 
ett bra sätt. Om man väljer ett verb som inte fullt ut beskriver aktivitetens innehåll kan det 
leda till att man försvårar sökandet av information, eller att man rent av måste göra om 
hela ontologin för att få fram rätt information.  
 
Vad gäller skönlitterära texter och faktaböcker kan man se svårigheter med att det finns ett 
sammanhang i texten, och att det även finns långa tillbakasyftningar. När man läser en bok 
är tillbakasyftningar normalt inte något problem, men när texten ska analyseras gäller det 
att veta vad de syftar på, samt hur stor del som ska tas med i aktiviteten. Dessutom bygger 
denna typ av böcker mycket på hur författaren uttrycker sig, vilket kan vara svårt att återge 
i en analys. Hur man löser detta problem anser vi bero på författarens skrivsätt, och då 
detta kan variera till så stor grad har inte vi kommit fram till någon generell lösning på 
problemet.  

 
Efter att ha arbetat fram metoden och reflekterat över denna, insåg vi att även 
informationsobjekten hade kunnat få en generell beskrivning, likt de vi gav aktiviteterna. 
Ett exempel är informationsobjektet designer, som hade fått beskrivningen ”en 
formgivare”. Vidare hade vi även kunnat ge attributen förnamn och efternamn en generell 
beskrivning. Det här gör då att när man söker på Malmvall finns det pekare som visar att 
Malmvall är ett efternamn.  Vi visar detta i figuren nedan, där man överst ser den generella 
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och specifika ontologin för Designa, så som vi visat dessa tidigare. Längst ner i figuren 
visas den generella beskrivningen för informationsobjektet Designer. Detta objekt har två 
attribut, förnamn och efternamn, som i sin tur har varsin generell beskrivning, och det är 
dessa som kopplas till den specifika ontologin för Designa. Genom att man gör detta har 
till exempel Karl fått betydelsen Förnamn, och i detta steg är det lätt att se vilken fördel 
man kan få genom att använda sig av pekare. 
 
 

Designa 
Generellt: Att någon formger något 

Specifik: Karl Malmvall designar 
Karlskrona vilfåtölj 

 
 

Figur 9: Ontologi för Designa och dess attribut 
 

När de fyra dokumenten var analyserade insåg vi att många aktiviteter hade samma verb 
men olika betydelser, och för att undvika att samma verb skulle få olika grundbetydelser 
grupperade vi dessa. För att få grundbetydelsen använde vi oss av en svensk ordlista, och 
sedan kopplade vi dessa generella betydelser till de specifika. På detta sätt får man alltid 
den specifika betydelsen, men man får även veta vad ett specifikt ord betyder i just detta 
sammanhang. Dock behöver de generella orden inte enbart kopplas med specifika, utan 
tanken är att man ska koppla dessa till andra generella; i fallet med Designa, vars betydelse 
finns i figuren ovan, kan denna kopplas med en generell betydelse av Formge. Genom att 
man även gör denna koppling mellan ontologierna, kommer man att kunna skapa kluster 
som gör att man kan få en mer exakt betydelse av ord. 
 
Tidigare har vi nämnt att ontologiernas generella beskrivningar bildar en generell ordlista. 
Tack vare att dessa generella ordlistor finns skulle man kunna tänka sig en framtida 
utveckling där man kopplar olika språks ordlistor till varandra. Fördelarna med detta 

Designer 
Generellt: En formgivare 

Förnamn 
Generellt: En persons dopnamn 

Efternamn 
Generellt: En persons släktnamn 

Pekare från Karl 
till Förnamn 

Pekare från Malmvall 
till Efternamn 
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skulle vara att man kan få en direkt översättning på den sökta texten. Vid sökning av frasen 
efternamn Cook skulle en översättning av ordet efternamn automatiskt kunna ske genom 
att man använder sig av pekare. 
 
Det vi har gjort är kanske inte en fullt färdigutvecklad metod men vi anser att det är ett bra 
tillvägagångssätt för att gå från luddig verklighet till strikt formalism. 
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Bilagor 
Bilaga A: Radiotjänst i Kiruna AB 
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Moment Analys: 1:1 

Dokument Radiotjänst Sida 1 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Supersystem Faktura 

 
Aktivitet Fakturera 

Vem Radiotjänst i Kiruna AB 

Vad TV-avgift 

Åt vem/vad Åsa Lindgren 

Hur Via faktura 

Var  

När Innan faktureringsperiodens start 

Varför  

Före Innehav av TV 

Efter Fakturan skickas  

 
Informationsobjekt Faktura 

Attribut Fakturanr nr 

   

 
Informationsobjekt Kund 

Attribut Kundnr nr 

 Förnamn Namn 

 Efternamn Namn 
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Moment Analys: 1:2 

Dokument Radiotjänst Sida 1 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Supersystem Faktura 

 
Aktivitet Betala 

Vem Åsa Lindgren 

Vad Faktura 

Åt vem/vad Radiotjänst i Kiruna AB  

Hur Genom postgiro 

Var  

När Förfallodag: 2005-03-24 

Varför För TV-innehav 

Före En faktura anländer  

Efter  

 
Informationsobjekt Girokonto 

Attribut Postgiro Nr 

 Bankgiro Nr 

 
Informationsobjekt Datum 

Attribut Utskriftsdatum Åååå-mm-dd 

 Förfallodatum Åååå-mm-dd 

 
Informationsobjekt Avgift 

Attribut Belopp Sek 

 
Informationsobjekt OCR 

Attribut ID Nr 
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Moment Analys: 1:3 

Dokument Radiotjänst Sida 1 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Supersystem Faktura 

 
Aktivitet Informera 

Vem Radiotjänst I Kiruna AB 

Vad TV-avgift 

Åt vem/vad Åsa Lindgren 

Hur Via faktura 

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
Moment Analys: 1:4 

Dokument Radiotjänst Sida 1 

Analyserad av Åsa Lindgren,Fredrik HahneDatum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Supersystem Faktura 

 
Aktivitet Höja 

Vem Sveriges riksdag 

Vad TV-avgift 

Åt vem/vad Åsa Lindgren 

Hur Genom beslut 
Med 48 kronor 

Var  

När 050101 

Varför  

Före  

Efter  
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Moment Analys: 1:5 

Dokument Radiotjänst Sida 1 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Supersystem Faktura  

 
Aktivitet Blir 

Vem  

Vad TV-avgiften 

Åt vem/vad  

Hur 1920 kr/år 

Var  

När 2005 

Varför  

Före Höjning av TV-avgift 

Efter  

 
Moment Analys: 1:6 

Dokument Radiotjänst Sida 1 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Faktura 

 
Aktivitet Betala 

Vem Åsa Lindgren 

Vad TV-avgift 

Åt vem/vad Radiotjänst i Kiruna AB 

Hur Via faktura 

Var  

När I förskott 

Varför Enligt lag (1989:41) 

Före  

Efter  
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Moment Analys 1:7 

Dokument Radiotjänst Sida 1 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Supersystem Faktura 

 
Aktivitet Observera 

Vem Åsa Lindgren 

Vad “Viktig information” 

Åt vem/vad  

Hur Läs 

Var På faktura  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
Moment Analys 1:8 

Dokument Radiotjänst Sida 1 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Faktura  

 
Aktivitet Avse 

Vem  

Vad Raden “Avgiftshöjning” 

Åt vem/vad Åsa Lindgren 

Hur Retroaktiv höjning 

Var  

När Från årsskiftet fram till fakturaperiodens början 

Varför  

Före  

Efter  
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Moment Analys 1:9 

Dokument Radiotjänst Sida 1 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Supersystem Faktura 

 
Aktivitet Fråga 

Vem Du 

Vad Om TV-avgift 

Åt vem/vad Radiotjänst i Kiruna AB 

Hur Besök hemsida 
Kontakta kundtjänst 

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
Moment Analys 1:10 

Dokument Radiotjänst Sida 1 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Faktura  

 
Aktivitet Kontakta 

Vem Åsa Lindgren 

Vad Kundtjänst 

Åt vem/vad Radiotjänst i Kiruna AB 

Hur Telefonnummer 0771-91 00 04 

Var  

När Måndag – fredag klockan 09:00 – 17:00 

Varför  

Före En fråga uppstår 

Efter Frågan besvaras 
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Moment Analys 1:11 

Dokument Radiotjänst Sida 1 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Supersystem Faktura 

 
Aktivitet Besök 

Vem Åsa Lindgren 

Vad Hemsida 

Åt vem/vad Radiotjänst i Kiruna AB 

Hur www.radiotjanst.se

Var  

När  

Varför  

Före En fråga uppstår  

Efter Frågan besvaras 
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Bilaga B: IKEA 
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Moment Analys: 2:1 

Dokument IKEA Sida 144 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Supersystem Vardagsrum 

Subsystem Fåtöljer  

 
Aktivitet Designa 

Vem Karl Malmvall 

Vad Karlskrona vilfåtölj 

Åt vem/vad  

Hur  

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
Informationsobjekt Designer  

Attribut Förnamn namn 

 Efternamn namn 
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Moment Analys 2:2 

Dokument IKEA Sida 144 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Supersystem Vardagsrum 

Subsystem Fåtöljer 

 
Aktivitet Tillverka  

Vem  

Vad Karlskrona vilfåtölj 

Åt vem/vad  

Hur Handgjord i klarlackad rotting 

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
Informationsobjekt Möbel 

Attribut Längd Cm 

 Bredd Cm 

 Höjd Cm 

 Pris SEK 

 ID IDnr 

 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 2:3 

Dokument IKEA Sida 144 1.1 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-28 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Supersystem Vardagsrum 

Subsystem Fåtöljer 

 
Aktivitet Tillverka 

Vem  

Vad Hästö nackkudde  

Åt vem/vad  

Hur Med avtagbar, tvättbar klädsel i 100 % bomull 

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
Informationsobjekt Klädsel 

Attribut Avtagbar  JA/NEJ 

 Tvättbar JA/NEJ 

 ID IDnr 

 Material Bomull 

 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 2:4 

Dokument IKEA Sida 144  

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Supersystem Vardagsrum 

Subsystem Fåtöljer 

 
Aktivitet Designa 

Vem Bodrul Khalique 

Vad Hästö nackkudde 

Åt vem/vad  

Hur  

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
Informationsobjekt Designer  

Attribut Förnamn namn 

 Efternam namn 

 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 2:5 

Dokument IKEA Sida 144 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Vardagsrum 

Subsystem Fåtöljer 

  

 
Aktivitet Tillverka 

Vem  

Vad Knoppe fotpall 

Åt vem/vad  

Hur Alme vit, avtagbar och tvättbar klädsel i 100
bomull. Lackade stålben  

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
Informationsobjekt Rund möbel 

Attribut Diameter  cm 

 Höjd cm 

 Pris SEK 

 ID IDnr 

 
Informationsobjekt Stomme 

Attribut Ytbehandling Lack 

 Material Stål 

 Typ Ben 

 
Informationsobjekt Klädsel 

Attribut Avtagbar  JA/NEJ 

 Tvättbar JA/NEJ 

 Färg Vit 

 Material Bomull 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 2:6 

Dokument IKEA Sida 144 1.2 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Vardagsrum 

Subsystem Fåtöljer 

  

 
Aktivitet Hänvisa 

Vem  

Vad Enetri bokhylla 

Åt vem/vad  

Hur  

Var Sid 178 

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
Informationsobjekt Bokhylla 

Attribut Pris SEK 

 
 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 2:7 

Dokument IKEA Sida 144 1.3 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-18 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Vardagsrum 

Subsystem Fåtöljer 

 
Aktivitet Hänvisa 

Vem  

Vad Hellum, handvävd luggmatta 

Åt vem/vad  

Hur  

Var Sid 106 

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
Informationsobjekt Matta 

Attribut Pris SEK 

 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Bilaga C: Företag och marknad 
 
Aktivitetsbaserade produktkalkyler  
Under den senaste tioårsperioden har allt allvarligare kritik riktats mot de dominerande 
traditionella kalkylerna för att de inte på ett rättvisande sätt förmår att avspegla 
resursförbrukningen för olika produkter. Målet för aktivitetsbaserad påläggskalkylering 
är att så långt det går -  och är ekonomiskt försvarbart – låta den resursförbrukning som 
är förknippad med kunder, produkter, aktiviteter och processer belasta just dessa. Det 
handlar om att få ett bra mått på vad varje produkt förbrukar och därmed närma sig den 
teoretiska modellen att mäta kostnader för en produkt som särkostnader plus 
alternativkostnader. 
  
Många tankesätt och begrepp är gemensamma inom traditionell påläggskalkylering och 
aktivitetsbaserad kalkylering. Det finns dock två begrepp som är rätt specifika för den 
senare. 
 
Aktivitet 
Motsvarar det normala språkbruket av termen, men begreppet spelar en central roll i 
aktivitetsbaserad kalkylering , som namnet ger vid handen. Kostnader bör ställas i 
relation till aktiviteter, exempelvis orderhantering, och inte till funktioner eller 
avdelningar som vanligt sker. 
 
Kostnadsdrivare  
Ett kvantifierat mått på aktiviteter, exempelvis antalet inköpsorder. Utgör 
fördelningsgrunden (påläggsbasen) för indirekta kostnader i aktivitetsbaserad 
kalkylering. Kan också utryckas som att det ska vara ett mått på det som orsakar att 
kostnaderna för en viss aktivitet förändras.  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 3:1 

Dokument Företag och marknad  Sida 184 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-13 

Kontrollerad av Per Flensburg  Datum 2005-11-09 

 
Super system Självkostnadskalkylering 
Subsystem Aktivitetsbaserade produktkalkyler 
 
Aktivitet Rikta 

Vem  

Vad Kritik 

Åt vem/vad  

Hur - Mot de dominerande traditionella kalkylerna  
- Allvarligare 

Var  

När Under den senaste tioårsperioden 

Varför  

Före  

Efter  

 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys: 3:2 

Dokument Företag och marknad  Sida 184 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-13 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Självkostnadskalkylering 

Subsystem Aktivitetsbaserade produktkalkyler 

 
Aktivitet Förmå 

Vem  

Vad De dominerande traditionella kalkylerna  

Åt vem/vad  

Hur Inte på ett rättvisande sätt avspegl
resursförbrukningen för olika produkter 

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 3:3 

Dokument Företag och marknad Sida 185 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-13 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Självkostnadskalkylering 

Subsystem Aktivitetsbaserade produktkalkyler 

 
Aktivitet Belasta 

Vem Kunden, produkter, aktiviteter, processer  

Vad Resursförbrukning 

Åt vem/vad  

Hur Objektet som är förknippad med resursförbrukningen 

Var  

När Så långt det går, och är ekonomiskt försvarbart  

Varför  Det är målet med aktivitetsbasera
påläggskalkylering 

Före  

Efter  

 
 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 3:4 

Dokument Företag och marknad Sida 185  

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-13 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Självkostnadskalkylering 

Subsystem Aktivitetsbaserade produktkalkyler 

 
Aktivitet Handla  

Vem  

Vad Om vad varje produkt förbrukar  

Åt vem/vad  

Hur  

Var  

När  

Varför  För att få ett bra mått 

Före  

Efter  

 
Informationsobjekt Mått 

Attribut Pris SEK 

 
 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 3:5 

Dokument Företag och marknad Sida 185  

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-13 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Självkostnadskalkylering 

Subsystem Aktivitetsbaserade produktkalkyler 

 
Aktivitet Mäta 

Vem  

Vad Kostnaden för en produkt 

Åt vem/vad  

Hur Som särkostnader plus alternativkostnader  

Var  

När  

Varför För att närma sig den teoretiska modellen 

Före  

Efter  

 
Informationsobjekt Kostnad 

Attribut Pris SEK 

 
 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 3:6 

Dokument Företag och marknad Sida 185  

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-13 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Självkostnadskalkylering 

Subsystem Aktivitetsbaserade produktkalkyler 

 
Aktivitet Är 

Vem  

Vad Tankesätt och begrepp 

Åt vem/vad  

Hur Gemensamma 

Var Inom traditionell påläggskalkylering oc
aktivitetsbaserad kalkylering 

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 3:7 

Dokument Företag och marknad Sida 185  

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-13 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Självkostnadskalkylering 

Subsystem Aktivitetsbaserade produktkalkyler 

 
Aktivitet Finnas  

Vem  

Vad Två specifika begrepp (Aktivitet, Kostnadsdrivare)

Åt vem/vad  

Hur  

Var Aktivitetsbaserad kalkylering 

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 3:8 

Dokument Företag och marknad Sida 185  

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-13 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Självkostnadskalkylering 

Subsystem Aktivitetsbaserade produktkalkyler 

 
Aktivitet Motsvara 

Vem  

Vad Aktivitet 

Åt vem/vad  

Hur Det normala språkbruket av termen 

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 3:9 

Dokument Företag och marknad Sida Sid 185  

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-13 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Självkostnadskalkylering 

Subsystem Aktivitetsbaserade produktkalkyler 

 
Aktivitet Spela 

Vem  

Vad Begreppet aktivitet 

Åt vem/vad  

Hur En central roll 

Var I aktivitetsbaserad kalkylering 

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 3:10 

Dokument Företag och marknad Sida 185 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-13 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Självkostnadskalkylering 

Subsystem Aktivitetsbaserade produktkalkyler 

 
Aktivitet Ställa 

Vem  

Vad Kostnader  

Åt vem/vad  

Hur I relation till aktiviteten och inte til
funktioner, avdelningar som vanligen sker 

Var  

När  

Varför Man bör göra det 

Före  

Efter  

 
Informationsobjekt Kostnader 

Attribut Pris SEK 

 
 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 3:11 

Dokument Företag och marknad Sida Sid 185  

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-13 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Självkostnadskalkylering 

Subsystem Aktivitetsbaserade produktkalkyler 

 
Aktivitet Är 

Vem  

Vad Kostnadsdrivare  

Åt vem/vad  

Hur Ett kvantifierat mått på aktiviteter, exempelvi
antalet inköpsorder 

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 3:12 

Dokument Företag och marknad Sida 185 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-13 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Självkostnadskalkylering 

Subsystem Aktivitetsbaserade produktkalkyler 

 
Aktivitet Utgöra  

Vem  

Vad Fördelningsgrunden(påläggsbasen) 

Åt vem/vad  

Hur För indirekta kostnader 

Var I aktivitetsbaserad kalkylering 

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
Informationsobjekt Kostnader 

Attribut Pris SEK 

 
 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Moment Analys 3:13 

Dokument Företag och marknad Sida 185 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-13 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Självkostnadskalkylering 

Subsystem Aktivitetsbaserade produktkalkyler 

  

 
Aktivitet Är 

Vem  

Vad Kostnadsdrivare 

Åt vem/vad  

Hur Ett mått på det som orsakar att kostnaderna för e
viss aktivitet förändras  

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
Informationsobjekt Kostnaderna 

Attribut Pris SEK 

 
 
 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Bilaga D: En komikers uppväxt 
Jonas Gardell; En komikers uppväxt, sidan 61 Kapitel 22 
 
Deras klassfröken ser alltid missnöjd ut. Till och med när hon försöker vara glad. När 
hon ler vad hon tror är ett milt leende är det som om något i hennes ansikte går sönder 
av ansträngning. 
Att le är för henne att med smärta tvinga mungiporna uppåt. 
Hon är avmagrad, som en svulten fågel. Hennes huvud är på tok för stort för den 
spinkiga och bräckliga halsen. 
Det är som om hennes huvud när som helst skulle kunna trilla av och rulla över golvet. 
Säkert är det därför hon så ofta har ont i nacken. Varje gång de har skrivning brukar 
fröken sitta i katedern och massera nacken, stöna och grimasera av smärta medan hon 
väntar på att tiden ska gå. 
Över huvud taget är deras fröken en människa som väntar på att tiden ska gå. 
Som om hon är felplacerad och väntar på att bli placerad rätt. 
Under lektionerna sitter hon ofta och tittar ut genom fönstret. Ibland glömmer hon bort 
att barnen sitter där. Då börjar hon nynna och vagga fram och tillbaka med huvudet. De 
gångerna verkar hon nästan lycklig. 
Andra gånger sitter hon på spänn och spanar liksom ilsket ut genom fönstret. Som om 
hennes tålamod är på upphällningen. 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Deras klassfröken ser alltid missnöjd ut. 
Moment Analys: 4:1 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Se 

Vem Deras klassfröken 

Vad Ut 

Åt vem/vad  

Hur Missnöjd 

Var  

När Alltid 

Varför  

Före  

Efter  

 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Till och med när hon försöker vara glad. 
Moment Analys: 4:2 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Försöka 

Vem Hon 

Vad Vara glad 

Åt vem/vad  

Hur Till och med 

Var  

När  

Varför  

Före Klassfröken ser missnöjd ut 

Efter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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När hon ler vad hon tror är ett milt leende är det som om något i hennes ansikte går 
sönder av ansträngning. 
Moment Analys: 4:3 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Gå  

Vem  

Vad Något 

Åt vem/vad  

Hur Sönder av ansträngning 

Var I hennes ansikte 

När När hon ler vad hon tror är ett milt leende 

Varför  

Före  

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 



Från luddig verklighet till strikt formalism 
 

 82

Att le är för henne att med smärta tvinga mungiporna uppåt. 
Moment Analys: 4:4 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Le 

Vem  

Vad  

Åt vem/vad Är för henne 

Hur Tvinga mungiporna uppåt med smärta 

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Hon är avmagrad, som en svulten fågel. 
Moment Analys: 4:5 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Vara 

Vem Hon 

Vad Avmagrad 

Åt vem/vad  

Hur Som en svulten fågel 

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

Fredrik Hahne   
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Hennes huvud är på tok för stort för den spinkiga och bräckliga halsen. 
Moment Analys 4:6 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Vara 

Vem  

Vad Hennes huvud 

Åt vem/vad  

Hur På tok för stort för den spinkiga kroppen oc
bräckliga halsen 

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Det är som om hennes huvud när som helst skulle kunna trilla av och rulla över golvet. 
Moment Analys: 4:7 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Trilla 

Vem  

Vad Hennes huvud 

Åt vem/vad  

Hur Av 

Var  

När När som helst skulle det kunna 

Varför  

Före  

Efter  

Fredrik Hahne   
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Det är som om hennes huvud när som helst skulle kunna trilla av och rulla över golvet. 
Moment Analys 4:8 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Rulla 

Vem  

Vad Hennes huvud 

Åt vem/vad  

Hur Över golvet 

Var  

När  

Varför  

Före Att hennes huvud trillar av 

Efter  

 

Fredrik Hahne   
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Säkert är det därför hon så ofta har ont i nacken. 
 
Moment Analys: 4:9 

Dokument Jonas Gardell; 
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum  

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Ha 

Vem Hon 

Vad Ont 

Åt vem/vad  

Hur  

Var I nacken 

När Så ofta 

Varför Säkert eftersom att hennes huvud är på tok för stor

Före  

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Varje gång de har skrivning brukar fröken sitta i katedern och massera nacken, stöna 
och grimasera av smärta medan hon väntar på att tiden ska gå. 
Moment Analys 4:10 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Sitta 

Vem Fröken 

Vad I 

Åt vem/vad  

Hur Brukar 

Var Katedern 

När Varje gång de har skrivning 

Varför  

Före  

Efter  

 

Fredrik Hahne   
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Varje gång de har skrivning brukar fröken sitta i katedern och massera nacken, stöna 
och grimasera av smärta medan hon väntar på att tiden ska gå. 
Moment Analys 4:11 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum  

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Massera 

Vem Fröken 

Vad Nacken 

Åt vem/vad  

Hur  

Var  

När Varje gång de har skrivning 

Varför  

Före Hon sitter i katedern, och att de har skrivning  

Efter  

Fredrik Hahne   
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Varje gång de har skrivning brukar fröken sitta i katedern och massera nacken, stöna 
och grimasera av smärta medan hon väntar på att tiden ska gå. 
Moment Analys 4:12 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Stöna  

Vem Fröken 

Vad Av smärta 

Åt vem/vad  

Hur  

Var  

När Varje gång de har skrivning 

Varför  

Före Fröken masserar nacken 

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Varje gång de har skrivning brukar fröken sitta i katedern och massera nacken, stöna 
och grimasera av smärta medan hon väntar på att tiden ska gå. 
Moment Analys 4:13 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Grimasera 

Vem Fröken 

Vad Av smärta 

Åt vem/vad  

Hur  

Var  

När Varje gång de har skrivning 

Varför  

Före Fröken masserar nacken 

Efter  

 

Fredrik Hahne   
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Varje gång de har skrivning brukar fröken sitta i katedern och massera nacken, stöna 
och grimasera av smärta medan hon väntar på att tiden ska gå. 
Moment Analys 4:14 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Vänta 

Vem Hon 

Vad På att tiden ska gå 

Åt vem/vad  

Hur Medan 

Var  

När Varje gång de har skrivning 

Varför  

Före Klassfröken stönar och grimaserar 

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 



Från luddig verklighet till strikt formalism 
 

 93

Över huvud taget är deras fröken en människa som väntar på att tiden ska gå. 
Moment Analys 4:15 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Vara 

Vem Deras fröken 

Vad En människa 

Åt vem/vad  

Hur Över huvud taget 

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Över huvud taget är deras fröken en människa som väntar på att tiden ska gå. 
Moment Analys: 4:16 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Vänta 

Vem Deras fröken 

Vad På att tiden ska gå 

Åt vem/vad  

Hur  

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 



Från luddig verklighet till strikt formalism 
 

 95

Som om hon är felplacerad och väntar på att bli placerad rätt. 
Moment Analys: 4:17 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Vara 

Vem Hon 

Vad Felplacerad 

Åt vem/vad  

Hur Som om 

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Som om hon är felplacerad och väntar på att bli placerad rätt. 
Moment Analys: 4:18 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Vänta 

Vem Hon 

Vad På att bli placerad rätt 

Åt vem/vad  

Hur  

Var  

När  

Varför  

Före Är felplacerad 

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Under lektionerna sitter hon ofta och tittar ut genom fönstret. 
Moment Analys: 4:19 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Sitta 

Vem Hon 

Vad  

Åt vem/vad  

Hur Ofta 

Var  

När Under lektionerna 

Varför  

Före  

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Under lektionerna sitter hon ofta och tittar ut genom fönstret. 
Moment Analys: 4:20 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Titta 

Vem Hon 

Vad Ut 

Åt vem/vad  

Hur Genom fönstret 

Var  

När Under lektionerna 

Varför  

Före  

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Ibland glömmer hon bort att barnen sitter där. 
Moment Analys: 4:21 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Glömma 

Vem Hon 

Vad Att barnen sitter där 

Åt vem/vad  

Hur Bort 

Var  

När Ibland 

Varför  

Före  

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Då börjar hon nynna och vagga fram och tillbaka med huvudet. 
Moment Analys: 4:22 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Börja 

Vem Hon 

Vad Nynna 

Åt vem/vad  

Hur  

Var  

När Då 

Varför  

Före Glömmer bort barnen 

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Då börjar hon nynna och vagga fram och tillbaka med huvudet. 
Moment Analys: 4:23 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum  

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Börja 

Vem Hon 

Vad Vagga 

Åt vem/vad  

Hur Fram och tillbaka med huvudet 

Var  

När  

Varför  

Före Glömmer bort barnen 

Efter  

 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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De gångerna verkar hon nästan lycklig. 
Moment Analys: 4:24 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Verka 

Vem Hon 

Vad Lycklig 

Åt vem/vad  

Hur Nästan 

Var  

När De gångerna 

Varför  

Före Glömmer bort barnen 

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Andra gånger sitter hon på spänn och spanar liksom ilsket ut genom fönstret. 
Moment Analys: 4:25 

Dokument Jonas Gardell; 
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Sitta 

Vem Hon 

Vad  

Åt vem/vad  

Hur På span 

Var  

När Andra ganger 

Varför  

Före  

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Andra gånger sitter hon på spänn och spanar liksom ilsket ut genom fönstret. 
Moment Analys: 4:26 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum 2005-11-09 

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Spana 

Vem Hon 

Vad Ut genom fönstret 

Åt vem/vad  

Hur Liksom ilsket 

Var  

När Andra ganger 

Varför  

Före Sitter på span 

Efter  

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Som om hennes tålamod är på upphällningen. 
Moment Analys: 4:27 

Dokument Jonas Gardell;  
En komikers uppväxt 

Sida 61 

Analyserad av Åsa Lindgren, Fredrik Hahne Datum 2005-04-17 

Kontrollerad av Per Flensburg Datum  

 
Super system Kapitel 22 

 
Aktivitet Vara 

Vem  

Vad Hennes tålamod 

Åt vem/vad  

Hur Som om på upphällningen 

Var  

När  

Varför  

Före  

Efter  

 
 
 
  

 
 

Fredrik Hahne   
Åsa Lindgren 
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Bilaga E: IKEA i OWL-kod 
 
Generell: 
 
URI: Designa 
 
<rdf:RDF> 
 
//Nedan följer information om ontologin 

<owl:Ontology rdf:about=” ”> 
    <owl:versionInfo> 
        Generella klassen Designa, version 1.1, 6 september 2005 
    </owl:versinInfo> 
</owl:Ontology> 
 
//Nedan följer klassdeklareringen 

<owl:Class rdf:ID=”Designa”> //Definierar en klass med namn 

Designa 
    <rdfs:comment> Att någon formger något </rdfs:comment>  //En kommentar 
</owl:Class> //Avslutar definitionen av 

klassen 
 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID=”Kommentar”>  //Definierar en datatyp med namn 

Kommentar 
    <rdfs:domain rdf:resource=”#Designa”/>  //Definierar en domän, tillhör klassen Designa 
    <rdfs:range rdf:resource=”&xsd;string”/>  //Domänen ska vara av typen string 
</owl:DataypeProperty> //Avslutar definitionen 
 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID=”Förnamn”>  //Definierar en datatyp med namn Förnamn 
    <rdfs:domain rdf:resource=”#Designa”/>  //Definierar en domän, tillhör klassen Designa 
    <rdfs:range rdf:resource=”&xsd;string”/>  //Domänen ska vara av typen string 
</owl:DataypeProperty> //Avslutar definitionen 
 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID=”Efternamn”>  //Definierar en datatyp med namn Efternamn 
    <rdfs:domain rdf:resource=”#Designa”/>  //Definierar en domän, tillhör klassen Designa 
    <rdfs:range rdf:resource=”&xsd;string”/>  //Domänen ska vara av typen string 
</owl:DataypeProperty> //Avslutar definitionen 
 
</rdf:RDF> 
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Specifik 1: 
URI: Designa_spec_1 
<rdf:RDF> 
 
<rdf xmlns=”Designa”> //Lägger till URI till den 

generella klassen Designa 

 
//Nedan följer information om ontologin 

<owl:Ontology rdf:about=” ”> 
    <owl:versionInfo> 
        Klassen Designa_spec_2, vilken är kopplad till den generella klassen Designa, 
version 1.1, 6 september 2005 
    </owl:versinInfo> 
</owl:Ontology> 
 
//Nedan följer klassdeklareringen 

<owl:Class rdf:ID=”Designa_spec_1”> 
    <rdfs:comment> Karl Malmvall designar Karlskrona vilfåtölj </rdfs:comment> 
    <rdfs:subClassOf owl:imports rdf:resource=”#Designa”/> //Klassen Designa_spec_1         

är en subklass av klassen Designa, vilken importeras med imports 
    <rdfs:subClassOf>  //Klassen Designa_spec_1  är en subklass av klassen Designa 
        <owl:Restriction>  //Restriktioner för klassen, vad som gäller 
            <owl:onProperty rdf:resource=”#Kommentar”/>  //Det som gäller för Kommentar i 

klassen Designa gäller här 
            <owl:hasValue rdf:datatype=”&xsd;string”> 
                Karl Malmvall designar Karlskrona vilfåtölj 
            </owl:hasValue> 
        </owl:Restriction> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <rdfs:subClassOf> //Klassen Designa_spec_1  är en subklass av klassen Designa 
        <owl:Restriction>  //Restriktioner för klassen 
            <owl:onProperty rdf:resource=”#Förnamn”/>  //Det som gäller för Förnamn i klassen 

Designa gäller här 
            <owl:hasValue rdf:datatype=”&xsd;string”> 
                Karl 
            </owl:hasValue> 
        </owl:Restriction> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <rdfs:subClassOf> //Klassen Designa_spec_1  är en subklass av klassen Designa 
        <owl:Restriction>  //Restriktioner för klassen 
            <owl:onProperty rdf:resource=”#Efternamn”/>  //Det som gäller för Efternamn i 

klassen Designa gäller här 
            <owl:hasValue rdf:datatype=”&xsd;string”> 

Fredrik Hahne   
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                Malmvall 
            </owl:hasValue> 
        </owl:Restriction> 
    </rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
 
</rdf:RDF> 
 
Specifik 2: 
 
URI: Designa_spec_2 
 
<rdf:RDF> 
 
<rdf xmlns=”Designa”> //Lägger till URI till den 

generella klassen Designa 

 
//Nedan följer information om ontologin 

<owl:Ontology rdf:about=” ”> 
    <owl:versionInfo> 
        Klassen Designa_spec_2, vilken är kopplad till den generella klassen Designa, 
version 1.1, 6 september 2005 
    </owl:versinInfo> 
</owl:Ontology> 
 
//Nedan följer klassdeklareringen 

<owl:Class rdf:ID=”Designa_spec_2”> 
    <rdfs:comment> Bodrul Kahlique designar Hästö nackkudde </rdfs:comment> 
    <rdfs:subClassOf owl:imports rdf:resource=”#Designa”/> //Klassen Designa_spec_2         

är en subklass av klassen Designa, vilken importeras med imports 
    <rdfs:subClassOf>  
        <owl:Restriction>  //Restriktioner för klassen, vad som gäller 
            <owl:onProperty rdf:resource=”#Kommentar”/>  //Det som gäller för Kommentar i 

klassen Designa gäller här 
            <owl:hasValue rdf:datatype=”&xsd;string”> 
                Bodrul Kahlique designar Hästö nackkudde 
            </owl:hasValue> 
        </owl:Restriction> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <rdfs:subClassOf>  
        <owl:Restriction>  //Restriktioner för klassen 
            <owl:onProperty rdf:resource=”#Förnamn”/>  //Det som gäller för Förnamn i klassen 

Designa gäller här 

Fredrik Hahne   
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            <owl:hasValue rdf:datatype=”&xsd;string”> 
                Bodrul 
            </owl:hasValue> 
        </owl:Restriction> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <rdfs:subClassOf> 
        <owl:Restriction>  //Restriktioner för klassen 
            <owl:onProperty rdf:resource=”#Efternamn”/>  //Det som gäller för Efternamn i 

klassen Designa gäller här 
            <owl:hasValue rdf:datatype=”&xsd;string”> 
                Kahlique 
            </owl:hasValue> 
        </owl:Restriction> 
    </rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
 
</rdf:RDF> 
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