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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka varför företag har valt att använda 
Extensible Markup Language (XML) vid dataöverföring. I teorin är egenskaper som 
portabilitet, områdesspecifikt format, informationsbeständighet, struktur, 
återanvändning och produktivitet viktiga egenskaper för XML (Eriksson, 1999). Vi 
vill se om det är dessa egenskaper som företagen tittat på när de valt att använda sig 
av XML. Vår undersökning gjordes i form av en fallstudie vilken omfattade 
intervjuer hos tre företag som använder sig av XML. I analysfasen använde vi oss av 
en dataanalysmodell som heter reflexiv dataanalys. Vid intervjuerna framkom bl.a. att 
företagen tyckte att återanvändning, portabilitet, informationsbeständighet och 
struktur var egenskaper som var fördelaktiga när de valde att använda sig av XML. 
Vi har dragit den slutsatsen att alla egenskaper utom områdesspecifikt format och 
produktivitet på något sätt var viktiga vid valet och användningen av XML. 
Respektive företag har dock sett olika egenskaper som viktiga för val av XML som 
lösning. 



 

Abstract 
 
The purpose with this paper is to examine why companies have chosen to use 
Extensible Markup Language (XML) for data transmission. In the theory 
characteristics like portability, format specified for a certain line of business, 
perpetual information, structure, recycling and productivity was important 
characteristics for XML (Eriksson, 1999). We are going to see if these characteristics 
are the ones the companies have looked at when they have chosen to use XML. Our 
examination was done in form of a case study which included interviews with three 
companies who uses XML. In the analysis stage we choosed to work with a model for 
data analysis named reflexive dataanalysis. After analyzing the interviews we could 
see that the companies thought that recycling, portability, perpetual information and 
structure were advantageous in their choice of using XML. We have come to the 
conclusion that all the characteristics except specified format for a certain line of 
business and productivity in some way or another were important for the choice and 
use of XML. Each company has different characteristics as important for their 
decision to use XML as their solution.  



 

Förord 
Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete på tio poäng som ingår i filosofie 
kandidatexamen vid Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap, 
avdelningen systemvetenskap, Luleå tekniska universitet. 
 
Uppsatsen är riktad till läsare som har en viss förkunskap om datorer, programmering 
och Internet. Vi kommer således att förutsätta att läsaren har en viss kännedom med 
ord såsom information, data, dokument, överföring, uppkoppling m.m. 
 
Vi vill tacka de företag som har ställt upp med respondenter som genom sinkunskap 
hjälpt oss få grepp om XML och förstå många tekniska detaljer. Vi vill även tacka 
Lena Vestin, vår handledare vid avdelningen för Systemvetenskap, som genom bra 
diskussioner har gett oss konstruktiv kritik som hjälpt oss att styra denna rapport. Vi 
vill även säga tack till Lennart Ross för hans konstruktiva kritik som hjälpte oss 
mycket vid slutfasen av arbetet. Slutligen skulle vi också vilja tacka John Landeborg 
på Avantra IT som har gett oss många och intressanta förslag till forskning.  
 
Tack ännu en gång för er hjälp! 
 
Johan Huss och Tobias Nyberg 



 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING.........................................................................................................1 

1.1 BAKGRUND ......................................................................................................1 
1.2 FORSKNINGSFRÅGA ..........................................................................................2 
1.3 SYFTE ..............................................................................................................2 
1.4 AVGRÄNSNINGAR.............................................................................................2 
1.5 DEFINITIONER ..................................................................................................2 

2. TEORI...................................................................................................................3 

2.1 DATAKOMMUNIKATION ....................................................................................3 
2.1.1 OSI �BRM Modellen ................................................................................3 
2.1.2 Aspekter vid dataöverföring ......................................................................4 

2.2 STANDARD GENERALIZED MARKUP LANGUAGE (SGML)..................................5 
2.2.1 Uppbyggnad .............................................................................................6 
2.2.2 Fördelar och nackdelar med SGML...........................................................6 

2.3 HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE (HTML)......................................................7 
2.3.1 Uppbyggnad .............................................................................................7 
2.3.2 Problem med HTML.................................................................................8 

2.4 EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE (XML).........................................................8 
2.4.1 XML: s uppbyggnad - Märkord och element .............................................9 
2.4.2 XML-familjen.........................................................................................10 
2.4.3 Egenskaper hos XML..............................................................................13 
2.4.4 Tillämpningar .........................................................................................17 
2.4.5 Fördelar med XML gentemot SGML ......................................................17 
2.4.6 Fördelar med XML gentemot HTML ......................................................17 
2.4.7 Nackdelar med XML gentemot HTML ...................................................17 

3. METOD ..............................................................................................................20 
3.1 POSITIVISM KONTRA HERMENEUTIK ................................................................20 
3.2 KVALITATIV ELLER KVANTITATIV METOD........................................................20 
3.3 INDUKTION OCH DEDUKTION...........................................................................21 
3.4 VALIDITET OCH RELIABILITET ........................................................................22 
3.5 VAL AV ARBETSSÄTT ......................................................................................22 

3.5.1 Genomförande av teori och empiri ..........................................................22 
3.5.2 Val av respondenter ................................................................................23 
3.5.3 Dataanalysmetod.....................................................................................24 

4. FALLSTUDIER..................................................................................................25 

4.1 INTERTEXT DATA AB .....................................................................................25 
4.2 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITETS EKONOMIAVDELNING ....................................25 
4.3 TULLVERKET, IT-AVDELNINGEN .....................................................................25 

5. ANALYS ............................................................................................................27 

5.1 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUN PÅ INTERTEX DATA AB............................27 
5.2 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUN PÅ LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITETS 
EKONOMIAVDELNING............................................................................................27 



 

5.3 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUN PÅ TULLVERKET, IT-AVDELNINGEN..........28 
5.4 ANALYS AV EGENSKAPER ...............................................................................29 

6. SLUTSATS.........................................................................................................31 

7. DISKUSSION.....................................................................................................32 
7.1 UTÖKAD DISKUSSION KRING SLUTSATSERNA ...................................................32 
7.2 METODDISKUSSION ........................................................................................33 
7.3 YTTERLIGGARE FORSKNINGSFRÅGOR ..............................................................33 

8. REFERENSER....................................................................................................34 
BILAGA A GRUNDMALL FÖR INTERVJUER 



XML vid dataöverföring � Något för företag?   
Johan Huss och Tobias Nyberg 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

1

1. Inledning 
I det här kapitlet ges en beskrivning av bakgrunden av problemområdet. Syfte och 
frågeställning utarbetas och en avgränsning av problemområdet görs. Här sker också 
en redogörelse för de definitioner som är centrala för forskningsfrågan. 
 

1.1 Bakgrund 
Mängden information som utbyts i dagens samhälle bara ökar och ökar. För bara 
några år sedan användes nästan uteslutande telefon, fax eller vanlig postgång för att 
skicka information emellan varandra. Idag är det dock så att det är relativt vanligt att 
information överförs elektroniskt, s.k. dataöverföring, mellan företag, till exempel 
med hjälp av Internet (Wessbrant, 2004). 
 
Det som händer när data skickas elektroniskt är att företag måste tänka över på vilket 
sätt överföringen av data ska ske på (Jensen et al, 2000). Det är också lämpligt att 
avgöra vilket format som ska användas för detta ändamål. Detta format ska vara 
säkert, så att inte data kommer bort när den skickas mellan sändare och mottagare. 
Dessutom bör det övervägas om formatet ska ha en bra s.k. terminologi dvs. en 
uppsättning regler för hur datan ska hanteras (Berti, 1997). 
 
Ett sätt att få en meningsfull terminologi är att införa regler för hur strukturering och 
bearbetning av data ska gå tills. Märkspråket (Markup Language) Standard 
Generalized Markup Language (SGML) har länge gett en stomme till hur 
strukturering och bearbetning av data ska ske. Dock är inte SGML utvecklat för att 
visa upp och publicera information på Internet. Detta problem har hittills löst genom 
att SGML har översatts till Hyper Text Markup Language (HTML) som sedan 
publicerats på Internet (Eriksson, 1999). 
 
Standardiseringsorganet World Wide Web Consortium (W3C) insåg att SGML och 
HTML inte skulle räcka till för att täcka behoven av strukturering och publicering 
m.m. För att lösa dessa problem skapade W3C ett nytt märkspråk, nämligen 
Extensible Markup Language (XML). Utgångspunkten för utvecklingen av XML var 
erfarenheter från många års erfarenhet av HTML. Utifrån dessa erfarenheter togs de 
bästa delarna av SGML och XML skapades (Olsson, 1999). Målet med det nya 
märkspråket var att det skulle vara lättanvänt, strukturerat och att det skulle kunna 
stödja ett brett antal tillämpningar. Lösningen skulle innebära ett globalt och 
universalt format för att beskriva data och information oberoende av bakomliggande 
faktorer (Wessbrant, 2004).  
 
XML blev en rekommendation av W3C 1998 och sedan dess har en mängd 
användningsområden uppdagats, exempel på sådana är dokumenthantering och 
avancerade webblösningar (Wessbrant, 2004). Ett av de största användningsområdena 
är vid överföring av data mellan datorer över Internet (Perfectxml.com, 2004). 
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1.2 Forskningsfråga 
Varför använder sig företag av XML vid dataöverföring? 
 

1.3 Syfte 
Vi vill se vilka egenskaper som XML har. Vi vill också veta vilka av dessa 
egenskaper som ses som fördelaktiga av företagen. Detta för att få fram ett underlag 
för företag som är intresserade av XML och som är i startgroparna för att införa XML 
i sin verksamhet. 
 

1.4 Avgränsningar 
I vår fallstudie har vi valt att avgränsa oss mot företag som använder sig av XML för 
att överföra data mellan två företag, s.k. B2B (Business To Business), eller företag, 
som använder XML för publicering av material med olika format. 
 

1.5 Definitioner  
Eftersom utvecklingen går snabbt fram i IT-världen känns det som om vi måste 
förklara vad vissa begrepp betyder. Detta gör vi för att läsaren ska förstå innebörden 
av och få en grundläggande uppfattning om vad vi menar när vi berör dessa begrepp. 
Dessutom kan det ibland vara svårt att skilja på svenska och engelska begrepp. 
 
Business-to-business (B2B) 
Business-to-business (B2B) är en transaktion som är utförd på ett elektronisk sätt 
mellan två företag över Internet, intranät eller ett privata nätverk. En sådan 
transaktion kan utföras mellan ett företag och ett annat. Ett företag kan vara någon 
sorts organisation, privat eller offentlig som är vinstgivande eller icke vinstgivande 
(Turban et al, 2002). 
 
Markup Language 
Vi har valt oss av att använda den svenska översättningen av Markup Language, dvs. 
märkspråk i denna uppsats och i fortsättningen kommer vi att använda oss av det 
uttrycket när vi avser termen Markup Language. Ett märkspråk är en uppsättning 
regler som beskriver hur en text skall bearbetas. Märkspråk kan beskrivas som allt i 
ett dokument som inte är innehåll, och just där används märkspråk för att �märka 
upp� de olika delarna av texten. Från början var �märkningen� de handskrivna 
noteringarna som designern lade till en skrivmaskinstext, dessa noteringar innehöll 
information för formgivaren om vilket typsnitt och vilken layout som skulle användas 
(Eriksson, 1999). 
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2. Teori 
I de följande fyra avsnitten kommer vi att skildra de teorier som vi kommer att stödja 
vår uppsats på. Först kommer vi att beskriva vad som är grundläggande för 
datakommunikation och dataöverföring. För att skapa en förståelse för hur SGML, 
HTML och XML uppkom som märkspråk och vad det har för relation till varandra 
kommer vi i avsnitten 2.3 och 2.4 behandla SGML och HTML. Läsare som anser sig 
ha god erfarenhet eller anser sig vara väl bekanta med dessa märkspråk kan hoppa 
över dessa och börja läsa på vi avsnitt 2.5 som avhandlar XML. I det kapitlet beskrivs 
XML, dess uppbyggnad och struktur samt de olika kringstandarder som ingår i XML-
familjen. En redogörelse för vilka egenskaper och tillämpningar XML innehar sker 
också. I slutet av kapitlet skildras XML:s fördelar och nackdelar. 
 

2.1 Datakommunikation 
Datorkommunikation är en förutsättning för moderna datasystem. För dataöverföring 
ska datorer kopplas ihop på något sätt (Hughes, 1997, Berti, 1997). De båda parterna 
som sysslar med dataöverföring brukar kallas sändare och mottagare (Hughes, 1997). 
Dessa behöver någon form av överföringmedia mellan sig för att de ska kunna skicka 
data till varandra. Överföringsmedia kan till exempel vara koaxialkablar. Datan som 
överförs kan vara allmän text eller grafik men också audio- och videosignaler. Det är 
när data sänds från en dator till en annan med hjälp av överföringsmedia som data 
överförs (Hedemalm, 2001, Berti, 1997).  
 
Det behövs även protokoll för datorkommunikation. Protokollet innefattar regler för 
hur datorer kommunicerar i ett datornät, exempel på sådana protokoll kan vara File 
Transfer Protocol (FTP) som används för att överföra filer mellan två terminaler och 
Hypertext Transfer Protocol (http) som används av webbläsaren på Internet för att 
hämta data från webbservarna när man surfar på webben (Jensen et al, 2000). 
 

2.1.1 OSI �BRM Modellen 
För datakommunikation mellan två datasystem krävs mycket komplexa 
kommunikationsprogram. För att komplexiteten ska bli överskådlig har International 
Organization for Standardization (ISO) definierat en abstrakt referensmodell som 
delar in datakommunikationssystem i sju skikt. Modellen kallas Open System 
Interconnection � Basic Reference Model (OSI � BRM) och beskriver de olika 
skiktens funktioner och gränssnitt (Jensen et al, 2000). De olika skikten i OSI � BRM 
modellen heter (Jensen et al, 2000):  
 

• Skikt 1: Fysiska skiktet 
• Skikt 2: Datalänkskiktet 
• Skikt 3: Nätverksskiktet 
• Skikt 4: Transportskiktet 
• Skikt 5: Sessionsskiktet 
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• Skikt 6: Presentationsskikt 
• Skikt 7: Applikationsskiktet 

 
Det fysiska skiktet svarar för överföringen till och från motsvarande fysiska skikt hos 
kommunikationspartnern, i detta skikt återfinns även överföringsmedier till exempel 
koaxialkablar. Dessa är mycket västentliga för att kunna utföra datakommunikation.  
 
Datalänkskiktet kan tillförlitligt överföra data från ett system till ett annat om de två 
systemen är direkt förbundna med ett överföringsmedium. Eftersom data som 
överförs på ett datamedium kan drabbas av fel kan datalänkskiktet erbjuda 
felkontroll. Exempel på datalänkstandarder är nätverkstopologierna dvs. 
utformningen av lokalt nät eller andra kommunikationssystem. Sådana kan vara 
Ethernet och Token Ring (Jensen et al, 2000).  
 
Nätverksskiktets viktigaste uppgift är att bestämma en adresstruktur och se till att 
datapaketen överförs rätt väg genom de anslutna nätverken. Några viktiga 
nätverksstandarder är InternetProtocol (IP).  
 
Transportskiktet erbjuder tillförlitlig datatransport mellan två system som är 
sammankopplade via många nät. Några viktiga transportstandarder är Transmission 
Control Protocol (TCP) och User Datagram Protocol (UDP).  
 
I sessionsskiktet bestäms om dataöverföringen skall kunna utföras åt båda hållen 
samtidigt eller växelvis åt ena eller andra hållet. Här bestäms även 
synkroniseringspunkt, detta innebär att det går att fortsätta från en bestämd punkt om 
anslutningen bryts (Jensen et al, 2000).  
 
I presentationsskiktet bestämmes formatet för data som utbyts mellan datorer i nätet. 
Skiktet kallas ibland för nätverkets översättare. I den sändande datorn översätts data 
från ett format i tillämpningsskiktet till ett allmänt känt, tillfälligt format. I 
mottagardatorn översätts det tillfälliga formatet till ett format som kan användas av 
den datorns tillämpningsskikt. Det tillhandahåller även tjänster som kryptering och 
komprimering. I presentationsskiktet stöter man på XML och HTML.  
 
Applikationsskiktet viktigaste uppgift är att erbjuda ett programgränssnitt till 
applikationerna så att datakommunikationen kan utföras enligt OSI-modellen. 
Applikationsskiktet erbjuder även hjälpprogram som exempelvis kan överföra filer 
mellan två system med olika filsystem eller åstadkommer en fjärruppkoppling mellan 
terminaler även om olika terminalstandarder används på de olika systemen. Exempel 
på applikationsprotokoll kan vara FTP och http (Jensen et al, 2000). 
 

2.1.2 Aspekter vid dataöverföring 
För att dataöverföring ska ske, krävs det att det finns ett gemensamt språkbruk 
(terminologi) för berörda parter dvs. att samma information har samma innebörd för 
båda parter. Ofta har orden en annan, mer specialiserad, betydelse inom 
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ämnesområdet jämfört med i vardagligt språkbruk. För att en bra terminologi ska 
uppstå krävs det ett bra format att överföra data med, att detta format är väldefinierat 
och att det innehåller alla nödvändiga finesser och att det är vedertaget på marknaden 
(Berti, 1997, Jensen et al, 2000). Ett sätt att få ordning på terminologin är att använda 
sig av en standard för sitt format. Problemen är dock att standarder inte följs till punkt 
och pricka eller att standarderna är otydligt definierade på något sätt, till exempel kan 
detta vara att läsa in filer som krånglar i ett annat program än det standardprogram 
man har att läsa datan därifrån. Det kan också finnas delar som inte täcks upp av 
någon standard, där berörda företag måste tänka ut egna lösningar för dataöverföring 
(Hedemalm, 2001). 
 
Ett problem som kan uppstå vid valet av format för dataöverföring är att befintliga 
standarder börjat användas för tidigt eller för sent. Om de kommer för tidigt är 
problemet att alla aspekter av standardområdet inte är ordentligt undersökta. Detta 
innebär att standarden inte är den lämpligaste att använda för ett företag. Om 
standarden kommer försent är problemet att det läggs ner mycket tid i att utveckla 
egna produkter efter egna specifikationer. När standarden väl börjar användas vill 
företaget inte byta system för att pengar plöjts ner i redan befintliga system. Detta i 
sin tur kan medföra att bytet av system inte sker förrän det är kritiskt för det gamla 
systemet att bytas ut. Detta gör att många stannar kvar i gamla tekniska lösningar 
väldigt länge (Jensen et al, 2000). 
 
En annan aspekt man kan ta upp är säkerhet. När olika datasystem med hjälp av 
datakommunikation sprider data över världen uppstår det säkerhetsproblem. Data 
som överförs kan uppfångas och användas av obehöriga. I vissa fall kan man lösa 
detta genom att man krypterar den skickade datan. Det kan även förekomma att datan 
som överförs kan ändras innan den kommer fram till mottagaren så att det mottagna 
meddelandet inte motsvara det som avsändaren skickade. Ett av många olika sätt att 
lösa säkerhetsproblemen kan ske med hjälp av olika tekniker som finns, en teknik 
som används är digital signatur. En digital signatur är en extra information som 
skapas med hjälp av. en funktion i själva meddelandet och tillfogas meddelandet före 
sändning. Denna digitala signatur bekräftar att sändaren är den vederbörande ger sig 
ut för att vara när den mottagande parten läser meddelandet (Jensen et al, 2000). 
 

2.2 Standard Generalized Markup Language (SGML) 
SGML är, som namnet antyder, en internationell standard utvecklad av ISO. Den 
utkom första gången 15 oktober, 1986. I sin introduktion till SGML säger ISO: 
 
�Denna internationella standard specificerar ett språk för representationen av ett 
dokument och kallas för �Standard Generalized Markup Language�(SGML). SGML 
kan användas för publicering i en vid mening från konventionell publicering av 
textdokument till publicering av databaslagrad multimedia samt för hantering av 
kontorsdokument när mänsklig läsbarhet är viktig och när det är nödvändigt att kunna 
utbyta information med publiceringssystemet.� (Möller, 1994, sid. 12). 
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Multimedia i detta samanhang är en kombination av text, bild, animation, ljud, video 
osv. Begreppet publiceringssystem innefattar ord- och textbehandlare i alla dess 
former. Standarden är framtagen med huvudsyfte att kunna flytta textdokument 
mellan olika datorer och operativsystem utan en massa konverteringsarbete och 
arbete genom handpåläggning (Möller, 1994).  
 

2.2.1 Uppbyggnad 
För att kunna lagra och representera ett dokument i SGML-format krävs fyra skilda 
komponenter. Dessa komponenter är SGML-deklaration, Document Type Definition 
(DTD), Document Instance och SGML�parser. I en SGML-deklaration hittas 
information om till exempel vilka teckenuppsättningar som får användas, vilka 
värden som gäller för längden av ett elementnamn m.m. För att bestämma vilken 
teckenuppsättning som får ingå, hur långa elementsnamnen får vara (ett element 
används för att definiera ett objekt eller informationsstruktur som ska finnas i 
dokumentet), hur mycket förenklingar som ska tillåtas m.m. används en SGML-
deklaration (Möller, 1994). 
 
För att bestämma strukturen och de regler som gäller för dokumentet, används en 
DTD. En DTD innehåller alla regler som ska gälla för en viss typ av dokumentet. 
Exempelvis, �en kapitelrubrik måste vara det första elementet i början av ett nytt 
kapitel� eller �varje lista måste innehålla minst två element�. Dessa regler, som 
DTD:n definierar, ser till att dokumenten har en konsekvent och logisk struktur 
(Möller, 1994). 
 
Document Instance är själva SGML-dokumentet. Här lagras texten tillsammans med 
märkorden med American Standard Code for Information Interchange (ASCII). Ett 
ASCII-tecken är ett tecken som motsvarar ett annat tecken i en given tabell. ASCII-
tecken går att flytta till vilken datorplattform som helst (Möller, 1994). SGML-
dokumentet består av två delar, en prolog (basfakta om själva språkets uppbyggnad) 
och den färdiga produkten. Prologen innehåller en SGML-deklaration och en DTD 
(Pepel, 1997). 
 
Kontrollen att dokumentets struktur följer DTD:n och att DTD:n följer SGML- 
deklarationen sker i en s.k. SGML-parser. En parser kan jämföras med en 
kompilerare för kontroll av en bit C-kod. Till detta kommer naturligtvis själva 
SGML-dokumentet, Document Instance, som innehåller själva texten. SGML handlar 
endast om att ta hand om informationsstrukturen och innehållet. Utseendet och 
presentationen ligger helt utanför SGML. För att presentera SGML används andra 
standarder, med dessa integreras innehållet för att presentation ska kunna ske (Möller, 
1994). 
 

2.2.2 Fördelar och nackdelar med SGML 
Genom att införa någon form av standard finns en stor besparingspotential inte bara i 
minskad pappersvolym utan framför allt i en produktivitetsökning vid framställning 
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och distribution av informationen. Dokument i den befintliga produktionsmiljön 
klipps och klistras oftast ihop. De fördelar som uppkommer vid användning av 
SGML är att det går att återvinna och återanvända en stor del av den informationen 
och därigenom korta produktionstiden för dokument (Möller, 1994). 
 
En nackdel med märkspråket SGML är att märkspråket inte är framtaget för att 
användas för publicering på Internet. Detta innebär att SGML-dokumentet måste 
översättas till ett HTML-dokument, som kan läsas av en HTML-läsare. I sin tur 
innebär detta att innehållet går från ett mer rikare och strukturerad format till ett 
mindre strukturerat och mindre rikt format som nästan helt saknar all form av struktur 
(Möller, 1994). 
 

2.3 Hyper Text Markup Language (HTML) 
HTML är ett enkelt språk för att strukturera och beskriva text. Den överlägset 
vanligaste användningen är på World Wide Web (www), men det kan användas i 
många andra sammanhang där det finns ett behov av ett enkelt och vida känt språk 
för texthantering (Ek & Norén, 1998). 
 
Tre riktlinjer för HTML:s utveckling uppstod mellan 1990 och 1993, dessa finns i 
mångt och mycket fortfarande kvar. Hittills har utvecklingen i mångt och mycket 
styrts av www-läsarna, både på gått och ont. HTML 3.0 ignorerades av dåtidens 
www-läsare, trots att det ingick ett stort antal värdefulla koncept och utökningar av 
HTML där (Ek & Norén, 1998). 
 

2.3.1 Uppbyggnad 
Ett HTML-dokument består alltid av minst fyra element. Dessa element är HTML, 
HEAD, TITLE och BODY. HTML innehåller HEAD och BODY, och HEAD 
innehåller TITLE. HTML-elementet bildar toppelementet i ett HTML-dokument och 
innehåller allting i det. Det får förekomma endast en gång i varje dokument. Närmast 
under sig innehåller det ett HEAD-element följt av ett BODY-element (Ek & Norén, 
1998). 
 
HEAD bildar HTML-dokumentets huvud. Här samlas olika typer av information om 
dokumentet, till exempel dess titel (TITLE), relationer till andra dokument (LINK) 
och nyckelord. HEAD-elementet kommer alltid först i HTML-elementet. Elementet 
TITLE innehåller dokumentets titel, och måste finnas i varje HTML-dokument. Det 
ska ge en kort och koncis beskrivning av dokumentets innehåll. Eftersom titeln 
används i bokmärken och av sökmotorer är det också viktigt att den är användbar och 
tydlig även utanför sitt sammanhang. Titeln introduktion kan betyda nästan vad som 
helst, men skrivs �Projekt Runeberg: Introduktion� blir det betydligare klarare. 
TITLE innehåller ren text utan några andra element inuti sig, och måste ligga i 
HEAD (Ek & Norén, 1998). 
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BODY-elementet utgör själva innehållet i HTML-dokumentet, dvs. det som ska visas 
i den grafiska www-läsarens fönster. I tidigare HTML-versioner fick BODY 
innehålla fristående text, men i nyare versioner av HTML är det inte tillåtet, utan där 
måste all text ingå i ett block. För att presentera HTML används något som heter 
Stylesheet. Detta är en slags formatmall som gör det möjligt att kontrollera layouten 
på en webbsida. Det vanligaste sättet att använda Stylesheets är genom att skriva 
formatmallar s.k. Cascading Style Sheeets (CSS) (Ek & Norén, 1998). 
 

2.3.2 Problem med HTML 
HTML:s problem grundar sig i att det endast finns en begränsad mängd av 
fördefinierade märkord (brukar även kallas tagg). Märkordsnamnet återspeglar den 
information märkordet ringar in. Märkorden räcker inte alltid till för att kunna skapa 
avancerade presentationer och tillämpningar. HTML har även en bristande intern 
struktur och detta medför att det blir svårt att skapa program som bearbetar 
informationen med automatik (Statskontoret, 2000:30). 
 

2.4 Extensible Markup Language (XML) 
Det är W3C som ligger bakom XML. Utvecklingen av XML startade 1996 och XML 
har varit en W3C-rekommendation sedan februari 1998. Teknologin som XML 
bygger på kommer delvis från SGML. Tolv personer som var verksamma på W3C 
tog de delar som de tyckte var bra med SGML men de utelämnade allt som inte 
tycktes vara absolut nödvändigt. Vissa tillägg har dock gjorts till XML som inte finns 
i SGML (Olsson, 1999). Målet för XML:s utformning var (W3C, 2004): 
 

• XML ska vara lätt att använda på Internet. 
• XML skall stödja en bred variation av applikationer. 
• XML skall vara kompatibelt med SGML. 
• Det skall vara lätt att skriva program som bearbetar XML-dokument.  
• Antalet alternativa möjligheter för uppmärkning i XML ska hållas nere till ett 

absolut minimum, helst noll. 
• XML-dokument ska vara läsbara för det mänskliga ögat och tillräckligt lätta 

att förstå. 
• XML:s utformning skall snabbt bli klar. 
• XML:s utformning skall vara formell och kortfattad. 
• XML-dokument skall vara lätta att skapa. 

 
XML består av en mängd olika tillhörande standarder som utvecklas av W3C. Flera 
av dessa standarder är ännu under utveckling och därför inte fastslagna W3C-
rekommendationer. XML 1.0 är specifikationen som bl.a. talar om vad taggar och 
attribut är. Exempel på ytterligare standarder omkring XML är Extensible Stylesheet 
Language (XSL) används för att formatera XML-data, XML-scheman, som kan 
användas för att definiera nya märkspråk, samt XLink och XPointer, som behandlar 
länkning i XML (Olsson, 1999). 
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2.4.1 XML: s uppbyggnad - Märkord och element 
Beståndsdelarna i ett XML-dokument är dels själva innehållet och dels 
uppmärkningen av innehållet. Till det används märkord, det mest centrala när det 
gäller uppmärkningen. Märkordsnamnet återspeglar den information märkordet ringar 
in. Det går att beskriva märkorden som lådor innehållande informationen och en byrå 
representerar hela XML-dokumentet. Byrån kan innehålla en eller flera lådor eller 
direkt innehålla ren text. För att illustrera detta kan märkorden ses som innehållet i ett 
brev. Brevet kan tänkas bestå av adressat, avsändare och brevstomme. Adressat och 
avsändare består i sin tur till exempel av namn, gatuadress och postadress. Själva 
brevstommen kan bestå av inledningsfras, ett antal stycken och en avslutning (Figur 
1) (Stadskontoret, 2000:30). 
 

 
Figur 1, XML:s Märkord och element (Statskontoret, 2000:30) 

 
Kodningen av det valda märkordet gatuadress och dess innehåll kallas för element i 
XML-dokumentet och kommer att skrivas på följande sätt: 
<gatuadress>Envägen 23</gatuadress> = Element 

 
• <gatuadress> =  anger vart början på märkordet sker och kallas starttagg. 
• Envägen 23 = innehåll  
• </gatuadress> = anger slutet på märkordet och kallas därmed sluttagg. 

 
En regel i XML är att ett enda element måste omsluta alla andra element. XML-
dokumentet innehåller ingen information om hur layouten skall se ut, eller vilket 
typsnitt, vilken storlek eller färg de olika informationsdelarna skall ha. Detta även om 
märkordsnamnet talar om vilka rubriknivå informationen skall ha. Det finns inga 
uppgifter i XML-filen om hur rubriken skall se ut. Anledningen till detta är att det ska 
gå att särskilja layouten från innehållet (Stadskontoret, 2000:30). 
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2.4.2 XML-familjen 
I detta avsnitt kommer en presentation av XML:s kringstandarder som är vanligt 
förekommande i olika tekniska lösningar. De som tas upp är följande (Statskontoret, 
2000:31): 
 

• XML Schema 
• XLink 
• XPointer 
• XPath 
• Cascading Stylesheets (CSS) 
• Extensible Stylesheets Language (XSL) 
• Extensible Stylesheets Language: Transformation (XSLT) 
• Extensible Stylesheets Language: Formatting Object (XSL FO) 
• Document Object Model (DOM) 
• Extensible Query Language (XQL) 

 
Det går även att dela in XLink, XPointer och XPath i en kategori som kan kallas för 
länkar, och CSS, XSLT och XSL FO i en kategori som kallas för formatmallar 
(Statskontoret, 2000:31). 
 
XML-schema 
Vid skapandet av en informationsstruktur i XML används en DTD. Här bestäms de 
regler som gäller för hur organisering av dina XML-dokument ska ske. 
Karaktäristiska regler är i vilken ordning olika element får läggas in i dokumentet och 
om ett element måste förekomma eller inte. Reglerna fungerar som ett stöd vid 
skrivandet och som en kontroll av färdigställda dokument. Genom att använda sig av 
en DTD kvalitetssäkras ett dokument enligt uppsatta regler. DTD:n är ett arv från 
SGML. Den är mycket användbar i de tillämpningar SGML traditionellt används. 
Med XML:s intåg har en ny värld av möjligheter för informationsbyte öppnat sig och 
detta har medfört krav på att kunna definiera ännu striktare regler för sina dokument 
för kunna få en större kontroll (Statskontoret, 2000:31). 
 
För att fylla dessa behov har i rekommendationen XML-scheman utvecklats med nya 
egenskaper jämfört med en DTD. XML-schemat i sig är ett XML-dokument, till 
skillnad från en DTD, detta gör att ett verktyg som kan tolka XML-dokument kan 
tolka scheman. XML-schemat är uppdelat i två delar, en för struktur och en för 
datatyper. En intressant nyhet med XML-scheman är att det går att definiera 
datatyper. Detta underlättar för mottagande applikation att bearbeta data (XML 
Sweden, 2002). 
 
XML-scheman är särskilt viktiga vid utbyte av information. Många transaktioner 
över nätet kommer med automatik att hamna i olika organisationers affärssystem. 
Dessa data kan vara affärskritiska vilket ökar betydelsen av att säkerställa att data är 
korrekta (Statskontoret, 2000:31). 
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XLink 
Med hjälp av XLink kopplas olika dokument ihop i XML. I HTML kan länkning 
endas göras av ett element och detta är en nackdel. I XLink kan vilket element som 
helst definieras för att kunna användas till en länk. XLink innehar även de egenskaper 
som finns i HTML men även ett par möjligheter för att lösa vissa av HTML:s brister. 
(Schmelzer & Vandersypen, et al, 2002). 
 
I XLink finns även möjligheter att implementera innehållet som en länk till den sida 
varifrån refereringen sker. Om detta länkspråk används går det exempelvis att skapa 
en nyhetssida med de senaste nyheterna. På så sätt behöver aldrig uppdatering ske på 
något annat än just länkarna (Statskontoret, 2000:31). 
 
XPointer 
I HTML kan referering till en speciell plats i ett dokument ske. Det är alltid hela 
dokumentet som ligger i det aktuella fönstret. Navigationen sker bara till en viss plats 
i dokumentet. XPointer har en förbättrad version av HTML: s konstruktion, och kan 
användas med XLink. Användningen av XLink gör att det går att ta sig till ett 
speciellt dokument medan XPointer kan ta dig till ett speciellt ställe i dokumentets 
struktur (Statskontoret, 2000:31). 
 
Med XPointer kan sökningarna göras mer effektiva genom att referera till de olika 
elementsnamnen i måldokumentet och i detta dokument kan man söka sig ner till en 
enskild sträng i en textmassa. Skillnaden mellan HTML och XPointer är att det går att 
länka till en specifik plats i ett måldokument fast den inte har märkts ut med en 
identitet (Statskontoret, 2000:31). 
 
XPath 
XPath används internt i andra rekommendationer inom XML-familjen, som till 
exempel av XPointer och av XSLT. Genom att använda sig av XPath kan navigering 
i ett XML-dokument ske och sedan ställs frågor som XML-dokumentet kan leverera 
ett svar på. På detta sätt kan filtrering av information ske så att ett så exakt svar som 
möjligt ges. (Statskontoret, 2000:31). 
 
Med hjälp av XPath och XPointer kan ett sökkriterium anges som säger: Hämta först 
alla motorcyklar av märket Yamaha, sedan alla Suzuki osv. Detta kan utnyttjas på en 
webbsida som presenterar motorcyklar och deras priser till exempel. Ett kriterium är 
dock att motorcyklarna måste listas efter deras märke (Statskontoret, 2000:31). 
 
XSL 
För presentation av XML-dokument används XSL. Denna rekommendation för 
presentation av XML-dokument bygger på delar från CSS och Document Style 
Semantics and Specifikation Language (DSSSL). DSSSL är en standard för 
formatmallar som används tillsammans med SGML. Under utvecklingen av XSL togs 
beslutet att dela den i två rekommendationer istället för en. Dessa två är XSLT och 
XSL FO (Statskontoret, 2000:31). 
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XSLT 
XSLT är den första utav två presentationsdelarna och dess främsta uppgift är att 
transformera från en dokumentstruktur till en annan till exempel från en 
informationsstruktur till en presentationsstruktur. Orsaken till detta är att den 
författade informationen inte alltid är densamma som den som ska presenteras. Den 
transformationen går inte att göra med CSS (Statskontoret, 2000:31). 
 
XSLT kan även användas när det finns ett behov av att utbyta information emellan 
olika system. XML används i detta fall som ett mellanlagringsformat som 
transporterar data mellan olika databaser. Med hjälp av XSLT kan konvertering av 
olika typer av strukturer ske så att utbyte blir möjligt. Med tanke på att organisationer 
använder sig av olika strukturer för att beskriva samma typ av information kan det 
vara bra att använda XSLT (Statskontoret, 2000:31). 
 
Genom att använda sig av XSLT går det att skapa en presentation av din XML-
information i ett HTML-format. Genom att använda sig av CSS går det sedan att ge 
presentationen utseende i olika format. Denna information ska även kunna 
presenteras i till exempel en WAP-klient. När detta används kan återanvändning av 
informationen ske på många olika sätt (Statskontoret, 2000:31). 
 
XSL FO 
Extensible Stylesheet Language: Formatting Objects (XSL FO) eller rätt och slätt 
XSL är den andra presentationsdelen. Med XSL kan information formges på samma 
sätt som med CSS. Skillnaden mellan XSL och CSS är att XSL är mer avancerad och 
detta ger också mer möjligeter och större flexibilitet. Vid användning av CSS riktas 
publiceringen mot Internet, XSL däremot ger andra möjligheter att kunna skapa 
presentationer för andra medier. Tanken är att det ska kunna gå att disponera en 
formatmall för webben, en för papperspresentation osv. (Statskontoret, 2000:31). 
 
Vid användning av XSLT och XSL finns det en stor fördel. Denna fördel är att 
redundant (dubbellagrad) information undviks. När du XML skapas används din 
information en gång och sedan distribuerats denna ut i olika format med hjälp av 
formatmallar. En uppdatering av informationen behöver då endast göras i källan- 
(Statskontoret, 2000:31). 
 
DOM 
XML används i många sammanhang och i ett flertal olika typer av system och 
applikationer. Utifrån dessa applikationer finns det ett behov av att kunna bearbeta 
data som finns lagrad i XML. Ibland behövs en manipulering av strukturen som 
XML-dokumentet följer. Detta kan ske med hjälp av XSLT. Det är dock inte det enda 
sättet. DOM är ett programmeringsgränssnitt mot XML-dokument, ett s.k. application 
programming interface (API), med detta menas att ett antal metoder skapas för att 
komma åt och bearbeta data i ett XML-dokument (Statskontoret, 2000:31). 
 
I dagens läge finns det många olika programmeringsspråk som används för att 
utveckla applikationer, till exempel C++, Java, Visual Basic och Scriptspråk. För att 
kunna bearbeta ett XML-dokument krävs en definierad generell metod en s.k. DOM. 
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I DOM finns uppsatta regler för hur de här metoderna skall se ut, detta oberoende av 
vilket programmeringsspråk som används (Statskontoret, 2000:31).  
 
Ett exempel på när DOM kan vara användbart är när webblösningar skapas där 
informationen lagras i XML. Antag att ett företag lägger ut sin produktkatalog på sin 
e-handelsplats och att företaget använder XML för att automatisera hanteringen av 
data in i affärssystemet. En kund gör sin beställning på en webblankett och allt 
eftersom kunden fyller i blanketten skapas ett XML-dokument med hjälp av DOM. 
Dessa data kan sedan användas av de egna systemen och eventuellt också sändas 
vidare till underleverantörer (Statskontoret, 2000:31). 
 
XQL 
Det finns flera olika sätt att strukturera och lagra data på, till exempel XML, 
databaser och filhanteringssystem. För att den lagrade informationen skall vara till 
bästa möjliga nytta måste den vara sökbar. I databaser ställs frågor med hjälp av. 
Structured Query Language (SQL). När det gäller XML är tanken att det ska gå att 
använda sig av XQL. Även XPath kan användas för att ställa frågor mot den 
information som är lagrad i XML. Den används för att det finns behov av att navigera 
i struktur i ett XML-dokument. Syftet med denna navigering är egentligen inte själva 
sökningen i sig. XPath kan till exempel användas för att komma åt olika element för 
att skapa en presentation i XSLT (Statskontoret, 2000:31).  
 
XQL är avsett för att ställa direkta frågor, och mycket av innehållet i XQL återfinns i 
XPath men det kommer även att innehålla andra funktioner. Tanken med XQL är att 
skapa ett generellt frågespråk för XML. Språket skall kunna användas oberoende av 
vilket programmeringsspråk applikationerna är skrivna i och frågorna med XQL skall 
kunna utföras från olika typer av verktyg. En stor skillnad är från XPath är att det 
skall gå att ställa frågor mot flera dokument samtidigt. Detta skulle till exempel 
kunna resultera i att en XQL-fråga ställs till flera manualer och att svaret ger en ny 
genererad manual, skapad efter dina uppställda kriterier. XQL är ingen färdig 
rekommendation utan W3C har tillsatt en grupp som utreder vilka behov som finns. 
W3C håller på att utforma den grund som skall utmynna i ett frågespråk för XML 
(Statskontoret, 2000:31). 
 

2.4.3 Egenskaper hos XML 
En fördel med XML är att koden är läsbar för det mänskliga ögat. XML är inte bara 
konstruerad av applikationer i format bara för maskiner. XML används dock i primärt 
syfte för kommunikation mellan sändande och mottagande datorer. XML kan skapas 
genom att använda visuella verktyg som inte nödvändigtvis är en specifik 
utvecklingsmiljö för programmering, till exempel en textredigerare. Detta är 
anledningen till att XML är uppbyggt av enkel text och använder sig av element som 
representerar verkliga ord och fraser som innehåller någon semantisk (språkliga 
teckens betydelse) mening (Statskontoret, 2000:30). 
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En annan fördel med att använda sig av XML med tillhörande DTD eller XML-
scheman är att XML-editorn förfogar över en �fri� struktur. Genom att använda sig 
av en editor som endast tillåter rätt skriven XML-kod, hittas många fel vid kodning. 
Vid skrivandet av XML-kod går det också att använda sig av en DTD eller ett XML-
Schema. Dessa är ett stöd vid skrivandet av koden, till exempel bestämmer XML-
Schemat hur organiseringen av XML-dokument ska ske. XML-schemat fungerar med 
andra ord som en kontroll av ditt färdigställda XML-dokument. Användningen av 
XML-scheman eller DTD:er leder till ett enklare användargränssnitt och eliminerar 
svårigheten av att skriva XML-dokument. XML är idealiskt att använda sig av när 
hantering av stora och komplexa dokument skall ske. Med hjälp av XML går det att 
strukturera upp innehållet i dokumentet samt specificera sambanden mellan de olika 
dokumenten (Statskontoret, 2000:30). 
 
Viktiga XML-egenskaper är: portabilitet, informationsbeständighet, områdesspecifikt 
format, produktivitet, återanvändning och struktur (Eriksson, 1999). Dessa 
egenskaper beskrivs mer utförligt nedan: 
 
Portabilitet 
Portabilitet innebär hårdvaru- och plattformsoberoende dokument. I dagens läge är 
detta viktigt med tanke på att olika nätverk med information måste kunna kopplas 
ihop på ett korrekt sätt. Datorer, operativsystem och applikationer måste kunna utbyta 
data. XML-dokumentet är hårdvaru- och plattformsoberoende och därför kan 
användare utbyta dokument över hela världen, oberoende av operativsystem och 
hårdvara (Eriksson, 1999). 
 
Genom att välja XML som grund för ett projekt går det att få tillgång till en stor och 
växande uppsättning verktyg och yrkesmänniskor med erfarenhet av teknologin. 
XML kräver inte heller någon licens. Ett företag kan låta sin egen mjukvara utnyttja 
XML utan att de behöver betala någon för dess användning (Olsson, 1999). 
 
Informationsbeständighet 
En stor del av den information som har lagrats i olika datorsystem genom åren har 
gått förlorad. Detta beroende på att det inte har gått att tyda informationen på de 
aktuella dokumenten eftersom det inte har funnits dokumenterat hur formatet på 
dokumentet skall läsas. När information lagras med hjälp av XML finns det utförliga 
och väl dokumenterade instruktioner om hur lagringen har skett och genom detta 
undviks problemen med att informationen går förlorad (Eriksson, 1999).  
 
En XML-fil är en enkel textfil. Det går således att läsa innehållet i en XML-fil utan 
XML-programvara genom att öppna den i en vanlig textredigerare. Syntaxen för en 
XML-fil är enkel vilket gör att det går att skriva filen i en vanlig editor, även om det 
givetvis är betydligt enklare med en XML-editor som infogar märkorden med korrekt 
syntax åt dig (Statskontoret, 2000:30). 
 
Områdesspecifikt format 
Genom att använda sig av XML ges det möjlighet för olika branscher och 
organisationer att utveckla områdesspecifika format utformade efter egna behov och 
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krav. Ett bokförlag skulle till exempel kunna skapa en egen standard för att förenkla 
utbyte av data mellan personer och avdelningar. Exempel på ett områdesspecifikt 
format är Mathematical Markup Language (MathML) som används för att inkludera 
matematiska problem i ett webbdokument. Ett annat är electronic business XML 
(ebXML) som skapades ur ett omfattande FN-projekt för elektronisk handel. EbXML 
kan komma att ta över efter Electronic Data Interchange (EDI). EDI kan 
sammanfattas som överföring av data från en part till en annan på ett strukturerat sätt 
med en överenskommen meddelandestandard (Whitley, 2000). En förutsättning för 
att de områdesspecifika formaten skall komma i bruk (förutom att det måste finnas ett 
tydligt mervärde för branschen) är att de måste vara lätta att upptäcka och att många 
andra använder dem (Eriksson, 1999, Stadskontoret, 2000:30). 
 
Produktivitet 
Med hjälp av XML går det att strukturera upp och organisera information. Detta leder 
också till att informationen kan hållas skild från presentationen. Denna uppdelning 
innebär att arbetet blir mer produktivt. Styrning av någon avdelning sker inte. Detta 
kan till exempel personal som arbetar på en tidning dra nytta av. De kan dela upp 
arbetat på ett bättre sätt och låta de som arbetar med formgivning, koncentrera sig på 
formgivning medan de som arbetar med innehållet i dokumenten kan koncentrera sig 
på det. De är med andra ord inte beroende av varandra (Eriksson, 1999). Det är nästan 
alltid en bra idé att separera layout och innehåll. Att smidigt kunna ändra layouten på 
många dokument samtidigt är en stor och fundamental fördel för XML. Det skall gå 
att presentera samma innehåll på olika sätt i olika sammanhang (Celander, 2000). 
 
Återanvändning 
När information har sammanställts i ett XML-dokument kan den användas till en 
mängd olika syften. Återanvändning innebär inte enbart att redan skriven text 
återanvänds, det handlar även om att information skall kunna publiceras på olika 
medier utan för mycket arbete. Ett exempel på detta kan t ex. vara en organisation 
som vill distribuera information på papper, CD-ROM, fax, intranät och www i 
princip samtidigt Detta är möjligt eftersom att XML skiljer innehållet från 
presentationsdelen och för att det går att strukturera informationen på lämpligt sätt 
(Eriksson, 1999, Stadskontoret, 1998). 
 
Struktur 
Jämfört med HTML är XML:s stora fördel är att det går att skapa sina egna märkord 
och sätta egna namn på dem. Det finns en möjlighet att kunna specificera vilka 
märkord som får förekomma och i vilken ordning dessa får förekomma. Med hjälp av 
dessa funktioner går det att specificera vilken struktur dokumentet ska ha. Det går att 
definiera strukturen i DTD:n (Stadskontoret, 2000:30). 
 
En DTD innehåller de regler för hur informationen skall struktureras: 
 

• I DTD:n definieras vilka element som förekommer i informationen. 
• Här bestäms hur dessa element får förekomma och ingå i varandra. 
• Definierar vilka attribut som finns till varje element. 
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• DTD:n kan ses som ett upp- och nedvänt träd (Figur 2). 
 

 
 

Figur 2, Upp- och nervänt DDT-träd (Statskontoret, 2000:30) 
 
 
I DTD:n bestäms en uppsättningen reglerna och hur dessa skall se ut. En DTD ut för 
varje dokumenttyp. DTD:n är en mall för de olika dokumentsyperna. Exempel på 
olika dokumenttyper kan till exempel vara fakturor, besluts protokoll och 
patientjournaler. I SGML tvingas utvecklaren att använda sig av en DTD, men i XML 
behövs inte det. I många går det att välja att använda sig av en DTD. När ett XML-
dokument skrivs är det mest effektivt att ha en DTD som bakgrund, detta eftersom 
XML-editorn då först läser in DTD:n och då fås en struktur på hur dokumentet skall 
se ut. Detta medför att editorn hjälper till att märka upp hela dokumentet. Du får hjälp 
av XML-editorn med vilka märkord som är möjliga att använda sig av vid olika 
tillfällen (Stadskontoret, 2000:30).  
 
För att kontrollera att XML-dokumentets struktur stämmer överens med DTD:n 
används en s.k. parser. Denna parser, tillsammans med DTD:n, säkerställer att 
dokumenten följer de givna strukturerna som har angetts i DTD:n. Detta har en stor 
betydelse när dokumenten behandlas maskinellt (Stadskontoret, 2000:30). 
 
Inom XML förekommer ofta uttrycken �valid� och �well-formed�. Med �valid� 
menas det att XML-dokumentet är korrekt avseende syntaxen och att det följer en 
given DTD. När det pratas om att XML-dokumentet är �well-formed�, är dokumentet 
endast korrekt i avseende syntaxen, den följer däremot inte en given DTD 
(Stadskontoret, 2000:30). 
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2.4.4 Tillämpningar 
XML kan tillämpas på många olika saker, det kan dock urskiljas ett par viktiga 
områden där XML har och kommer att få stor betydelse. Dessa områden är bl.a. 
dokumenthantering, avancerade webblösningar och datautbyte (Wessbrant, 2004). 
I och med XML:s flexibilitet kan många tillämpningsområden vara tänkbara. I XML 
kan det göras presentationer av information på samma sätt som HTML används idag, 
men också till mycket annat. I samverkan med XML går det att skapa förutsättningar 
för att utveckla tillämpningar som bearbetar strukturerad information på olika sätt. 
Några exempel på tillämpningar som kan tänkas vara aktuella för XML är enligt 
Statskontoret (2000:30): 
 

• Vid utbyte av strukturerad information med interna eller externa system som 
arbetar med olika datastrukturer. 

• Om du vill strukturera informationen och förse den med metadata som gör det 
lättare att hitta den, vid storskaliga webbpubliceringar. 

• XML kan användas för applikationer för elektronisk handel och kan fungera 
som en syntax för att överföra strukturerade meddelanden. 

 

2.4.5 Fördelar med XML gentemot SGML 
XML lånar mycket funktionalitet från SGML, vilket ger ett par distinkta fördelar. 
SGML är fortfarande lämpligt för att representera innehåll och data men trenden 
håller på att skifta till XML:s fördel. XML medger väl utformade dokument som blir 
analyserade utan behov av DTDs, något som SGML måste innehålla. XML:s syntax 
är mycket enklare och mer tolerant än vad SGML:s syntax är. XML är även mycket 
lättare att implementera på Internet. SGML gav upphov till en specifikation som var 
för komplicerad för utvecklarna att implementera på Internet. Med XML 1.0 
förenklades dessa specifikationer genom att eliminera onödig flexibilitet i SGML 
specifikationen. Detta resulterade i en specifikation som var både stark och lätt att 
implementera (Schmelzer & Vandersypen et al, 2002). 
 

2.4.6 Fördelar med XML gentemot HTML 
HTML är ett designat märkspråk för att presentera hyperlänkad, formaterad 
information i en webbläsare. HTML har ingen förmåga att representera metadata 
(data om datan), kunna validera data eller kunna stödja de enkla behoven som finns 
vid e-handel. Det grundläggande med HTML är att kunna stödja presentation av 
materiel, medan XML är menat både för maskinell bearbetning och e-handel 
(Schmelzer & Vandersypen et al, 2002). 
 

2.4.7 Nackdelar med XML gentemot HTML 
I och med att det ständigt utvecklas nya teknologier finns det alltid sådana som tycker 
att alla ska hålla sig till det gamla, utforskade och väl utarbetade (Eriksson, 1999). I 
det här fallet är det HTML som många vill hålla fast vid. Det finns dock ett antal 
tillämpningar som HTML inte klarar av att lösa (Bosak, 1997):  
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• Applikationer som kräver att webbklienten är mellanhand mellan två eller 

flera heterogena databaser. 
• Applikationer som försöker föra över större delen av databehandlingen från 

webbservern till klienten.  
• Applikationer som kräver att webbklienten skall presentera information på 

skilda sätt till olika användare. 
• Applikationer där webbklienter försöker skräddarsy den information som 

påträffas efter individuella användares behov.  
 
XML är väldigt omfattande. Det tar upp mycket plats för att representera data som 
lika gärna kan representeras på ett liknat sätt till exempel genom att använda ett binärt 
format eller ett enklare textformat och då ta betydligt mindre plats. Ett XML-
dokument kan bli tre till tjugo gånger större i storlek än liknande filer lagrade binärt 
eller alternativa textfiler. Detta medför också andra problem till exempel när det 
gäller formatering. Det finns exempelvis inte någon lösning som baserar sig bara på 
XML (Schmelzer & Vandersypen et al, 2002). Det är nödvändigt att använda andra 
dataformat för till exempel bilder. Om det ändå är aktuellt att använda XML för att 
lagra bilder skulle det ta lång tid att lagra och kräva upp till 25 % mer 
lagringsutrymme (Fock, 2001). 
 
Information som finns i ett XML-dokument behöver även arbetas igenom. Om detta 
sker på stora XML-dokument och då i minnet på en dator kan det resultera i trög 
hantering, onödig analysering av dokument och tung systembelastning (Schmelzer & 
Vandersypen et al, 2002). XML är också resurskrävande rent fysiskt. XML kräver 
mycket hårddiskplats, processorkraft och bandvidd. Det är XML:s natur som är 
anledningen till detta. Dess krav på uppmärkning av text fordrar mer resurser när man 
ska lagra data (Perfectxml.com, 2004). Dessutom är det så att trots värdet av att 
representera data och metadata på ett strukturerat sätt, behöver inte vissa XML-
projekt den komplexitet som XML medför. I vissa fall är rena textfiler ett bättre 
alternativ (Schmelzer & Vandersypen et al, 2002). 
 
Trots att XML erbjuder verktyg för att kolla giltigheten hos kod, är denna teknologi 
inte lika sofistikerad som vissa av till exempel EDI:s syntaxverktyg  XML-editorer 
kan sakna den hjälprikedom som finns hos många EDI-editorer. Om det uppkommer 
ett fel kan inte XML-editorer söka igenom resten av dokumentet efter fel utan stannar 
på det första felet. Detta gör inte EDI-editorer. De fortsätter att leta igenom 
dokumentet efter fel och rapporterar efter det alla förekommande fel (Schmelzer & 
Vandersypen et al, 2002). 
 
Många tror att XML är en standard i sig själv. Det är dock inte fallet. XML är ett 
märkspråk. Själva XML-filen kan se ut hur som helst. Denna valfrihet är en av 
fördelarna med XML men också en nackdel. Det finns lika många sätt att skriva 
XML-dokument på som det finns programmerare. XML är bara ett verktyg för att 
strukturera och märka upp information. Hur utvecklaren sedan gör för att strukturera 
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informationen och föra över den mellan olika affärssystem är upp till honom (Fock, 
2001). 
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3. Metod 
I det här avsnittet kommer vi att ta upp de två huvudsakliga vetenskapliga 
förhållningssätten som finns, nämligen positivism och hermeneutik. Vi kommer 
därefter att kortfattat beskriva deduktion och induktion och efter det kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Vi kommer också att nämna begreppen validitet och reliabilitet. I 
avsnitt 3.5 förklaras valet av metod och vetenskapligt synsätt. I avsnitt 3.5.1 ges en 
förklaring till hur vi utfört intervjuerna. Efter det redovisar vi i avsnitt 3.5.2 val av 
företag och val av litteratur 3.5.3. Allra sist kommer en redovisning av val av 
dataanalysmetod att ske. 
 

3.1 Positivism kontra hermeneutik 
Det finns två vetenskapliga huvudriktningar inom den s.k. vetenskapsteorin. En med 
en naturvetenskaplig inriktning, positivismen och en med ett humanistiskt 
förhållningssätt, hermeneutiken (Thuren, 1999). 
 
En positivist väljer att undersöka ett problem genom att undersöka alla påståenden 
och alla iakttagelser om ämnet och väljer sedan att utifrån dessa bara stödja sig på de 
fakta han kan säkerhetskälla med all rimlig sannolikhet (Thuren, 1999). För en 
positivist är det viktigt att inte ha några förutfattade meningar och inte påverkas av 
känslo- eller önsketänkande. Positivisten bör sträva efter att försöka illuminera sina 
mänskliga begränsningar och fördomar när han söker kunskap (Mårtensson & 
Nilsson, 1988). 
 
Om positivismen kan sägas ha sin utgångspunkt i naturvetenskapen har dess motsats 
hermeneutiken en mer utpräglad humanistiskt inriktning. Hermeneutikern tolkar 
omvärlden genom att ha utgångspunkten att det går att förstå/tolka andra människor. 
Tolkningen sker på ett s.k. förstående vis. (Thuren, 1999) 
 
Det som är viktigt att ta i beaktande inom hermeneutiken är begreppet förförståelse. 
Med detta menas att människan inte bara uppfattar verkligheten genom sina sinnen. 
Det människan får in som kunskap genom sina sinnen innehåller egentligen en viss 
grad av tolkning (Thuren, 1999). En hermeneutiker påstår att förförståelsen skapar ett 
växelspel mellan förförståelse och vår erfarenhet. Detta växelspel brukar kalla 
hermeneutiskt cirkel och innebär att förförståelse och erfarenhet förutsätter varandra i 
en ständig kretsgång (Thuren, 1999, Patel & Davidson, 1994, Hartman, 1998). 
 

3.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod  
En metod är en avgränsning av hur vi strävar efter att utföra vårt arbete. Det finns två 
sorters inriktningar vid användandet av en metod, kvantitativt inriktad och kvalitativt 
inriktad metod (Patel & Davidson, 1994). En kvantitativt inriktad metod har sin grund 
i naturvetenskapen (Holme & Krohn, 1997). Det finns ofta teoretiskt definierade 
problem som blir mätbara. Kvantitativa bearbetningsmetoder är ofta statistiska. En 
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typisk kvantitativ undersökning undersöker hur mycket eller hur många det finns av 
något utifrån ett urval (Hartman, 1998). 
 
Om den kvalitativa undersökningsmetoden används är det svaret på hur något är 
beskaffat, dvs. vilken natur och vilka egenskaper något har som ska finnas. Den 
kvalitativa metoden karakteriseras för det mesta av att som människa förstås 
livsvärlden hos en individ eller en grupp individer. Forskaren bildar en uppfattning 
om hur människorna ser på sig själva i relation till sin omgivning (Hartman, 1998, 
Alvesson & Sköldberg, 1994). Med hjälp av en kvalitativ metod går det att upptäcka 
icke kända eller otillfredsställande kända företeelsers, egenskaper eller innebörder 
hos ett eller flera studiesubjekt (Svensson & Starrin, 1996). 
 
Vid kvalitativa metoder används verbala analysmetoder till exempel intervjuer 
(Svensson & Starrin, 1996, Hartman, 1998). Dessa intervjuer kan vara 
standardiserade eller icke standardiserade (Lundahl & Skärvad, 1999). Om intervjun 
är standardiserad är frågeformuleringen och ordningsföljden på frågorna bestämd på 
förhand. Frågorna är strikt formulerade och det finns inget utrymme till egna 
formuleringar. Vid icke standardiserade intervjuer är både frågeformulering och 
frågornas ordningsföljd situationsanpassad. Frågorna ställs systematiskt men 
registrering av svar sker osystematiskt (Svenning, 2003).  
 

3.3 Induktion och deduktion 
Det finns två sätt att dra slutsatser på, dels induktion som följer upptäckandets väg 
och dels deduktion som söker efter bevis. Induktion bygger på empiri och deduktion 
på logik (Patel & Davidson, 1994, Thuren, 1999).  
 
Vid ett induktivt arbetssätt kan forskaren studera ett forskningsobjekt utan att först ha 
förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori. Utifrån den insamlade 
informationen och empirin som forskaren får fram kan forskaren sedan formulera en 
egen teori (Patel & Davidson, 1994). Induktion innebär således att det dras generella 
slutsatser utifrån empiriska fakta (Patel & Davidson, 1994, Wallen, 1993). Många 
menar därför att det aldrig går att vara hundraprocentigt säker vid en induktiv 
slutledning. En följd av detta är att det inte går att uppnå hundraprocentig övertygelse 
med hjälp av induktion. Det går bara att komma fram till att ett resultat har större 
eller mindre sannolikhet (Thuren, 1999). 
 
Ett deduktivt arbetssätt kännetecknats av att forskaren använder dig av antaganden, 
premisser, som härletts ur teorin, dessa prövas sedan empiriskt (Wallen, 1993, 
Thuren, 1999). Som forskare finns således ett visst antal grundläggande teorier. Ur 
dessa teorier härleds empiriska konsekvenser som testas mot data till exempel 
fallstudier. Navet för denna härledning är premisserna. Forskaren undersöker ofta om 
hans premisser stämmer med verkligheten. Om de inte gör det kan man falsifiera dem 
dvs. påstå att de är falska (Wallen, 1993). Vid deduktion dras en logisk slutsats. 
Denna betraktas bara som giltig om den är logiskt sammanhängande (Thuren, 1999). 
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3.4 Validitet och Reliabilitet 
För att få en trovärdig och tillförlitlig uppsats eller ett forskningsarbete, brukar 
forskare ta upp begrepp som validitet och reliabilitet. Reliabilitet ett mått på 
tillförlitlighet dvs. att mätningarna är korrekt gjorda (Thuren, 1999). Detta innebär att 
om andra undersöker samma sak som du själv har gjort, med samma metod och då 
kommer fram till samma slutsats som du har gjort finns en bra reliabilitet (Erikson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). Validitet innebär att du verkligen har undersökt det du 
ville undersöka och ingenting annat (Thuren, 1999, Erikson & Wiedersheim-Paul, 
2001). 
 

3.5 Val av arbetssätt 
Vi har valt att arbeta efter ett deduktivt arbetssätt. Ett deduktiv arbetssätt är lämpligt 
att använda för att vi försöker bevisa redan befintliga teorier (Patel & Davidson, 
1994). Ett deduktivt arbetssätt spaltar upp teori som sedan testas mot empirin för att 
nå en slutsats. Vi har valt att använda oss av fallstudier. Vi vill således undersöka om 
våra premisser, vår uppspaltade teori stämmer med verkligheten. 
 
I vår uppsats kommer vi att se på kunskap ur ett hermeneutiskt perspektiv. Ett 
hermeneutiskt perspektiv gör att omvärlden tolkas med den utgångspunkten att en 
människa förstår andra människor (Thuren, 1999). Vi kommer att tolka vad våra 
respondenter säger vid genomförandet av våra fallstudier och därför anser vi att ett 
hermeneutiskt förhållningssätt till kunskap är passande. 
 
I vårt fall är det lämpligt att använda en kvalitativ metodansats för att genomföra våra 
fallstudier. Både en hermeneutisk kunskapssyn och en kvalitativ metodansats har 
nämligen den utgångspunkten att personen i fråga vill försöka tolka studieobjektet. 
Vid kvalitativa studier vill forskaren identifiera eller upptäcka icke kända eller 
otillfredsställande kända företeelsers, egenskaper eller innebörder (Svensson & 
Starrin, 1996). Detta kommer vi att använda oss av. Vi kommer att identifiera 
företeelser och egenskaper för att dessa behövs för att kunna verifiera eller falsifiera 
vår uppspaltade teori och således få fram en giltig slutsats. 
 

3.5.1 Genomförande av teori och empiri 
Vi kommer att genomföra en litteraturstudie för att försöka hitta de egenskaper som 
XML har. Dessa egenskaper ska vi sedan undersöka empiriskt för att se om de är de 
som företag ser som föredelaktiga för XML vid dataöverföring (avsnitt 2.4.3). För att 
kunna göra detta har vi sammanställt ett antal frågor som vi kommer att använda oss 
av vid genomförandet av fallstudierna (se Bilaga A). Frågorna utgår från de 
egenskaper som kommit fram ur teorin. Efter genomgånga fallstudier kommer vi att 
genomföra en dataanalys och sammanställningen av denna kopplar vi sedan gentemot 
mot vår teori för att nå en slutsats. 
 
Respondenterna i våra fallstudier får frågorna i förväg via e-mail innan vi genomför 
intervjun. Detta är bra då mer komplicerade frågor ställs och det ökar också 
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reliabiliteten då alla får samma chans att begrunda ämnet innan intervjun genomförs. 
Vid intervjuerna ska vi använda oss av ljudupptagning via Minidisc på alla ställen 
utom på Tulldata. Det positiva med ljudupptagning är att intervjuaren lättare kan 
koncentrera sig på vad respondenten säger och enbart engagera sig i intervjun. En 
nackdel kan dock vara att vissa inte gillar närvaron av bandspelare och blir hämmade 
(Repstad, 1999). 
 
Intervjuerna är semistrukturerade dvs. frågeformulering är bestämd från början men 
följdfrågor på dessa frågor kan ske om så önskas. Semistrukturerade intervjuer 
motiverar vi med att de personer vi kommer att intervjua är kunniga inom sitt område 
dvs. det problemområde vi ska ställa frågor inom. Vi menar att semistrukturerade 
intervjuer inte kväver skaparglädjen och kreativiteten hos respondenten. Vi vill 
istället genom god konversation skapa en bra kontakt med den intervjuade och inte 
binda oss alltför mycket till vår frågeställning. 
 
Det är viktigt att vi under intervjuerna får svar på just de frågor som vårt 
problemområde berör. Vi vill att alla intervjuade ska uppfatta våra uppsatta frågor på 
samma sätt även om vi ställa intressanta följdfrågor. Vi vill få en hög validitet genom 
att vi får ett svar som är i enlighet med den fråga vi ställt (Repstad, 1999). Vidare vill 
vi skapa en hög validitet i våra intervjuer genom att ha begreppet förförståelse i 
åtanke. Begreppet som hermeneutiker förespråkar innebär att informationen inte 
tolkas alltför mycket utifrån tidigare erfarenheter, en så neutral utgångspunkt så 
möjligt är utgångspunkten (Thuren, 1999). 
 
I och med att vi använder fallstudier i datainsamlingen måste vi kunna säkerställa 
validiteten dels på insamlad data, data vi får in genom våra fallstudier och dels i 
analysen av denna data. Detta är viktigt i en studie med kvalitativ ansats. För att 
uppnå detta ska du som forskare bland annat vara neutral och inte färga data med din 
egen förförståelse (Gunnarsson, 2004). Vi bör således sträva efter att vara neutrala i 
såväl datainsamling som den påföljande analysen av datan för att säkerhetsställa en 
god reliabilitet. 
 

3.5.2 Val av respondenter 
Det är viktigt att hitta ett forskningsfält som belyser din aktuella frågeställning 
(Repstad, 1996). Det är med detta i åtanke vi har valt att intervjua respondenter på 
företag som använde sig av XML. Förutom detta har vi valt ut respondenter på 
företag som har minst tre års erfarenhet av XML eller systemutveckling. Vi försökte 
först och främst välja företag som var stationerade kring Luleå. Detta för att vi vill 
genomföra besöksintervjuer. Vi använde oss både av e-mail och telefonkontakt för att 
hitta respondenter. De personer vi valt att intervjua är Ewa Nilsson på Luleå tekniska 
universitet, Peter Myrefjord på Intertex Data AB, Torbjörn Nilsson och Torbjörn 
Gannholm på Tulldata i Luleå. Dessa respondenter tycker vi har bra kunskap om 
XML eller systemutveckling och därför kan de uppfylla vårt syfte med uppsatsen att 
se varför företag väljer att använda XML vid dataöverföring. Två av intervjuerna var 
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besöksintervjuer medan en var telefonintervju, nämligen den med Peter Myrefjord på 
Intertex. 
 

3.5.3 Dataanalysmetod 
Vi har valt den reflexiva dataanalysmetoden för att den kvalitativa metodansatsen i 
stora drag ger upphov till tolkningar vilka vi vill återspegla på befintliga teorier. Den 
reflexiva dataanalysmetoden ska dessutom stimulera kreativitet och fantasi i analysen 
av datan (Thomsson, 2002). En reflexiv dataanalys består av ett antal steg som vi ska 
arbeta efter (Thomsson, 2002). Dessa är: 
 

1. Genomgång och uppskrivning av intervjuer. Här skrivs intervjuerna ner på 
papper. Både de som finns  på band och de som finns på papper. 

 
2. Lodrätt analys. Analys av varje nerskriven intervju uppifrån och ner (lodrätt). 

Varje intervju ses som ett eget verk, en egen analys. Dvs. fråga efter fråga. 
 
3. Kodning. Genomläsning och urval av intressanta avsnitt och meningar. 

Stycken väljs ut som är intressanta. Detta görs i form av ett urval av text som 
det går att kategorisera till exempel. 

 
4. Vågrätt analys. Analys av teman tvärs över alla intervjuer. Relationer emellan 

intervjuerna och dess gemensamma punkter utvärderas. De olika 
kategoriserade koderna från de olika intervjuerna sätts ihop till en gemensam 
kod  

 
Efter den vågräta analysen författas en reflekterande textmassa utifrån din insamlade 
kod. Denna textmassa ska styras av vilken frågeställning som finns. Reflektionstexten 
ställs sedan emot ett teoretiskt sammanhang. Enskilda reflektioner kan således 
användas för att exemplifiera ett resonemang (Thomsson 2002). Vi kommer att 
använda vår reflekterande textmassa i analysen för att nå en slutsats. 
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4. Fallstudier 
Vi har valt att genomföra djupintervjuer hos tre företag. Av dessa använde Intertex 
AB XML för publicering på Internet. Resterande använder sig av XML för 
dataöverföring. Alla intervjuer bygger på samma grundmall (se bilaga A), men 
eftersom företagens situationer var skilda har följdfrågorna ofta skilt sig. Nedan 
kommer en kort beskrivning av de företag vi har valt att göra intervju på samt vem vi 
har valt att intervjua på företaget. 
 

4.1 Intertext Data AB 
Intertext är ett svenskt företag som grundades 1982. I dagens läge har företaget ca 20 
anställda. Intertex är verksamma inom telekommunikationsbranschen och de 
utvecklar och tillverkar olika sorters bredbandsprodukter för att koppla upp sig mot 
Internet. Förtaget har för närvarande över 200 produkter i sitt sortiment och samma 
produkt kan komma i många olika modeller. Intertex producerar också webbmanualer 
till sina produkter för att öka tillgängligheten för kunden. Intertex AB använder sig av 
XML för att överföra sina webbmanualer till Internet genom att använda sig av 
XML-servern Visual Net. På detta företag har vi intervjuat Peter Myrefjord som 
ansvarig för teknisk dokumentation på Intertex. 
 

4.2 Luleå tekniska universitets ekonomiavdelning 
Luleå tekniska universitet är Sveriges första och enda tekniska universitet och ger 
moderna utbildningar, t ex arenor där studenterna blandar tekniska kurser med kurser 
från det filosofiska området till moderna, mångvetenskapliga examina. På universitet 
studerar 12 000 studenter fördelade på 5 orter i Norrbotten och Västerbotten. 
Universitet har funnits i 30 år.  
 
Luleå tekniska universitet ger utbildning och bedriver forskning inom teknisk och 
filosofisk fakultet. Merparten av utbildningarna ges av den filosofiska fakultet medan 
merparten av forskningen bedrivs inom den tekniska fakulteten. På Luleå tekniska 
universitet användes XML som format vid överföring av fakturor från sina 
leverantörer. Detta för att göra fakturahanteringen snabbare och smidigare. På 
universitet intervjuade vi Ewa Nilsson som är ansvarig för ekonomisystemet Agresso. 
 

4.3 Tullverket, IT-avdelningen 
Tulldata ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av Tullverkets gemensamma 
informationssystem. Det största systemet TDS bygger på att tulluppgifterna till och 
från näringslivet kan hanteras i elektronisk form. Tullens EDI-system är ett av 
Europas största och mest automatiserade. Deras datormiljö består av lokalt använda 
Unixsystem och centralt VMS (operativsystem) och Unix-system. Kommunikationen 
mellan datorerna sker i ett internt datanät baserat på en IP-nättjänsten och med hjälp 
av kommunikationsprotokollet TCP/IP. Tullverket har också en teknisk plattform 
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med Windows NT som klient och med Windows NT och Unix på servernivå. 
Tulldata (Tullverkets IT-avdelning) finns i Luleå och har idag ca 95 medarbetare. 
Verksamheten har varit igång sedan 1989 med en kontinuerlig tillväxt bland annat 
genom en ökad grad av internationella uppgifter som en följd av EU-medlemskapet. 
Tullverket använder XML för att överföra data i olika former beroende på vilket 
användningsområde som avses. Vi har intervjuat Torbjörn Nilsson och Torbjörn 
Gannholm på Tulldata. 
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5. Analys 
Avsnitt 5.1 till 5.4 innefattar den genomgång och nedskrivning av de intervjuer som 
vi har gjort. Detta enligt den reflexiva dataanalysmetoden. I dessa avsnitt har vi också 
bakat in den lodrätta analysen och kodningen av data. I avsnitt 5.5 kommer den 
vågräta analysen av vårt ihopsamlade materiel. 
 

5.1 Sammanställning av intervjun på Intertex Data AB 
Intertex använder XML för att kunna publicera och anpassa sina produktmanualer på 
sin hemsida. Den ansvarige för implementationen hade bestämt att de skulle använda 
sig av XML vid införanden av nuvarande lösning så inga andra lösningar än att 
använda sig av XML var aktuella. Förut tryckte Intertex AB manualerna i papper på 
ett tryckeri. Detta var problematiskt då de ibland behövde uppdatera sina manualer 
och då var de tvungen att trycka nya. 
 
Enligt respondenten var detta inte särkilt kostnadseffektivt. Detta var också en av 
orsakerna till att de valde att införa en XML-baserad lösning. Den främsta 
anledningen var dock att de ville kunna hantera olika modeller, varumärken och språk 
på ett smidigt sätt. Företaget ville kunna återanvända data. De ville få hanteringen 
och utvecklingen av manualer till att bli enklare och mer flexibel. Dessutom ville 
företaget kunna införa kundanpassade lösningar. Slutligen slapp företaget trycka upp 
nya manualer så fort de ändrades. Uppdatering i realtid kunde ske. Respondenten på 
Intertex tyckte att XML löste de problem som var orsaken till att de valde att införda 
en XML-lösning. 
 
Företaget slapp trycka upp en ny manual varje gång de utvecklat en ny modell och de 
behövde inte heller trycka upp en ny manual varje gång de uppdaterade en redan 
tryckt. Fördelarna med XML som märkspråk menade respondenten var 
återanvändning av data, kundanpassade produkter och direkt uppdatering. 
Nackdelarna var att XML var väldigt strikt vilket både kunde vara en fördel och en 
nackdel men som mest varit en nackdel för Intertex. Detta eftersom författaren och 
systemet i sig vad det gäller till exempel felhantering och felkoder måste följa strikta 
regler vad det gäller formatering av text. 
 
På Intertex förändrades arbetssättet totalt efter införandet av den XML-baserade 
lösningen. Allt från hur man matade in till hur man presenterade denna. Företaget var 
också tvungna att anpassa lösningen till företagets struktur. Slutligen påpekade 
respondenten att man har planer på att utöka användandet av XML i framtiden. 
 

5.2 Sammanställning av intervjun på Luleå tekniska 
universitets ekonomiavdelning 
På Luleå tekniska universitet var användningsområdet för XML format vid 
överföring av fakturor från leverantörer. Detta var en helt ny lösning som Luleå 
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tekniska universitet blivit tilldelade men som de också hört skulle vara bra. Innan de 
använde XML för dataöverföring scannade de in pappersfakturor i sitt 
ekonomisystem Agresso. Som de sedan hanterade manuellt i datorn.  
 
Behovet av en XML-baserad lösning motiverades med att det skulle bli en smidigare 
och enklare hantering av fakturor. Luleå tekniska universitet skulle också kunna ta 
upp och kontrollera gamla fakturor i framtiden, något de inte kan nu i särskilt stor 
utsträckning. Det fanns även ett ekonomiskt motiv bakom den nya lösningen. 
Arbetssättet förändrades på så sätt att fakturahanteringen numera sker direkt med 
hjälp av dator och med mer automatik. Det blir mindre manuell hantering och 
hanteringen av fakturor går både smidigare och snabbare.  
 
Erfarenheten av systemet är ännu begränsad då de inte har använt systemet så länge, 
men de tycker ändå att XML-lösningen löst tidigare problem genom att allt går 
mycket effektivare och snabbare. Det gäller framför allt stora leverantörer med 
många fakturor per månad. I andra fall var det bättre med den gamla metoden med 
inscanning. Respondenten hade ingen uppfattning om XML:s fördelar eller nackdelar 
men såg lösningen som något positivt. Respondenten hade heller ingen uppfattning 
om att de skulle införa några XML-projekt i framtiden men var positiv till XML som 
lösning. 
 

5.3 Sammanställning av intervjun på Tullverket, IT-
avdelningen 
Behovet av en lösning baserad på XML grundades på att det behövdes ett gemensamt 
sätt att transformera data på. Orsaken till valet av XML var att företaget tidigare hade 
kännedom av XML samt att företaget insåg att det skulle kunna lösa problemet med 
transformeringen av data på ett smidigt sätt. Andra grunder till att använda sig av 
XML var att det är plattformsoberonde, utbyggbart, �vitt spritt� och att det var 
flexibelt. Innan företaget använde sig av XML som dataformat använde de sig av ett 
eget internt dataformat. Arbetssättet hade inte förändrats något ännu, men 
respondenterna ansåg att det fanns möjligheter till att det skulle kunna gör det i 
framtiden.  
 
Enligt respondenterna fanns det egentligen inga problem med det dåvarande 
tillvägagångssättet, men med XML fanns det fördelar som gjorde att företaget kunde 
göra resurs- och tidsbesparingar. Fördelar var enligt respondenterna att XML bygger 
på olika tidigare märkspråk som till exempel SGML. Detta medförde en produkt med 
tillräckligt med regler som ändå var strukturerat och flexibelt. Enligt respondenterna 
var utvecklingen en negativ aspekt, med tanke på att utvecklingen hela tiden gick 
framåt i en rasande fart och utvecklarna inte alltid hann med att kompetensutveckla 
sig så man hade den senaste kunskapen inom området.  
 
Respondenterna anser att de kommer att använda sig av XML i framtiden. Detta med 
tanke på att behovet av ett gemensamt sätt att formatera data är väldigt stort. För 
övrigt vill respondenterna tillägga att vid framtida uppgiftslämnande kommer 
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Tullverket sannolikt att använda sig av det XML-baserade ramverket ebXML när 
detta har utvecklats klart och antagits som standard.  
 

5.4 Analys av egenskaper 
Inget företag har angett alla egenskaper hos XML som viktiga vid införandet av XML 
som en lösning för dataöverföring. Alla egenskaper har däremot förekommit i våra 
fallstudier. Respondenterna har oftast nämnt en eller två egenskaper som enligt dem 
var viktiga för just deras val av XML-lösning.  
 

• Återanvändning � Enligt respondenten på Intertex har återanvändning en 
betydande roll vid valet av XML, detta för att de lätt kan återvinna de 
dokument som har producerats tidigare och uppdatera dessa.  

 
Återanvändningen i XML skall medverka till att det går att återanvända 
källan i XML-dokumentet till många olika sorters uppdateringar och till 
publicering som t ex webbsidor, manualer, broschyrer etc. Detta är möjligt 
att göra med XML eftersom XML-scheman kan skilja innehållet från 
presentationen och för att XML-scheman kan strukturera informationen på 
lämpligt sätt (Eriksson, 1999, Stadskontoret, 1998).  

 
• Portabilitet - I dagsläget har behovet av att utbyta dokument över hela 

världen, mellan olika nätverk och mellan användare en allt större betydelse. 
Detta åstadkoms genom XML:s portabilitet. Genom att använda sig av ett 
XML-dokument går det att skapa ett format som är oberoende av hårdvaru- 
och operativsystem. Detta för att det skall gå att kunna utbyta dokument 
utan att informationen skall gå förlorad vid överföringen (Eriksson, 1999).  

 
Vid genomförandet av fallstudierna visade det sig att de med hjälp av XML 
kunde uppnå portabilitet. Alla respondenter utom den på Luleå tekniska 
universitet menade att portabilitet var av stor vikt eftersom att de hade 
lösningar som skulle överföra data till olika instanser eller företag och var 
beroende av att data skulle komma fram i rätt format 

 
• Struktur - Med hjälp av en DTD går det att strukturera upp dokument. 

DTD:n innehåller regler för hur strukturering av informationen ska ske i ett 
dokument. I DTD:n definieras de element som får förekomma i 
informationen och här bestäms hur dessa element får förekomma och ingå i 
varandra. Det går att även att definiera vilka attribut som finns till varje 
element (Statskontoret, 2000:30).  

 
Vid genomförandet av fallstudierna visade det sig att respondenterna på alla 
berörda företag uppnådde strukturerade dokument genom användning av 
XML. Dessutom tyckte alla respondenterna att strukturering var en viktig 
faktor för valet av XML. 
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• Informationsbeständighet - Informationsbeständighet är en viktig faktor 

eftersom att en stor mängd data har gått förlorad i och med att datan är 
lagrad i olika datasystem. Detta beror på att det inte går att tyda information 
i de aktuella dokumenten eftersom att det inte finns dokumenterat hur 
läsningen av dokumentformatet skall ske. Vid lagring av information i ett 
XML-format finns det utförliga och dokumenterade instruktioner om hur 
lagring har skett och genom detta reder sig problemen med att information 
går förlorad (Eriksson, 1999).  

 
Enligt respondenterna på Tulldata och Luleå tekniska universitet var 
informationsbeständighet en viktig faktor för valet av XML som lösning. 
Detta med tanke på att Tullverket och Ltu kan behöva ta fram gammalt 
material som skall granskas eller bearbetas på något sätt. Tullverket och Ltu 
hade ett behov av att kunna lagra material som senare i framtiden skulle 
kunna tas fram och granskas och detta ansåg de kunna lösa med hjälp av 
informationsbeständigheten som XML medför. 
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6. Slutsats  
Syftet med denna uppsats vara att se på egenskaper XML har. Vi ville också veta 
vilka av dessa egenskaper som ses som fördelaktiga med XML. Detta för att få fram 
ett underlag för företag som är intresserade av XML och som är i startgroparna för att 
införa XML i sin verksamhet. 
 
Efter att ha studerat teori om XML och genomfört våra fallstudier kunde vi hitta de 
fördelar som skulle underlätta för företagen vid användandet av XML för 
dataöverföring. XML är ett utmärkt sätt att uppnå återanvändning, strukturering, 
portabilitet och informationsbeständighet i ett dokument. Respektive företag såg dock 
olika egenskaper som viktiga för valet av XML som lösning. De slutsatser vi har 
dragit av vår fallstudie är att de egenskaper som framkommit enligt teorin är det som 
är avgörandet vid valet av XML. Dessa egenskaper är: 
 

• Återanvändning  
 
• Portabilitet 

 
• Struktur 

 
• Informationsbeständighet 

 
Områdesspecifikt format och produktivitet är egenskaper som vi inte har kunnat 
verifiera som egenskaper vid valet av XML som format vid dataöverföring. Inga 
andra egenskaper än de som tagits fram i teorin har framkommit i vår undersökning. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel reflekterar vi över de erfarenheter som vi skaffat oss under arbetets 
gång och utökar slutsatserna med en diskussion samt att vi ger förslag till fortsatta 
forskningsarbete. 
 

7.1 Utökad diskussion kring slutsatserna 
Ett stort bakgrundsproblem som vi har sett i vår fallstudie är att företagen har haft 
problem med att komma överens om ett standardiserat format på den data som skall 
överföras. Eftersom XML är ett märkspråk och med tanke på att det går att  själv göra 
egna strukturer och detta i princip till all slags data och information verkar det ofta 
finnas en utmärkt grund till att använda XML vid dataöverföring. Vi har även fått den 
uppfattningen att valet av XML i IT-branschen mer och mer sker naturligt i dagens 
läge. Vi anser att XML alltmer är en vedertagen princip i användningsområdet för 
dataöverföring idag. 
 
Utifrån vår fallstudie kunde vi även konstatera att det fanns ett visst ekonomiskt 
intresse till användandet av XML. Med hjälp av XML kunde de göra vissa 
besparingar bl.a. när det gällde arbetstid, med andra ord effektivisering. Detta 
framkom i våran intervju med Luleå tekniska universitet.  
 
Vi kunde även se att områdesspecifikt format och produktivitet var av mindre 
betydelse vid valet av XML. Det resultatet fick vi nog för att de företag vi valde att 
undersöka. Om vi hade gjort en fallstudie på något företag inom en specifik bransch 
som till exempel bilindustrin hade vi säkert fått ett annat svar angående 
områdesspecifikt format till exempel. Valet av företag har förmodligen en stor 
betydelse för vilka svar man får angående egenskaperna vid valet av XML. 
 
Det har även framkommit att fördelarna uppväger de problem som finns och därför är 
nackdelarna inte något stort problem vid valet av XML. Kostnaden för prestanda, i 
form av processorkraft och lagring i form av hårddiskutrymme, är ur ett rent fysikt 
perspektiv inte särkilt höga. Detta med tanke på att lagringsmedia har blivit relativt 
billigt på senare år. Vi har även fått indikationer om att utveckling av 
valideringsverktyg pågår ständigt och att de kommer att bli snabbare med tiden.  
 
Respondenterna tyckte att man med hjälp av XML kunde lösa de problem som hade 
uppstått i verksamheten eller lösa de uppgifter som man hade ställts inför. Detta 
kunde göras med hjälp av de egenskaper som XML har. Respondenterna tycker även 
att det finns tillräckligt med regler för att kunna skapa en god struktur men att man 
ändå kan man bibehålla flexibilitet som XML skapar. 
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7.2 Metoddiskussion 
Ett företag har uteslutits ur uppsatsen då detta inte hade börjat använda sig av XML 
än. Företaget hade dock långt gående planer på att använda sig av XML inom en snar 
framtid. 
 
Vi har i vårt arbete använt oss av besöksintervjuer och telefonintervjuer för att samla 
in data. Det som vi upplevde som den främsta fördelen med intervjuer vid 
datainsamlingen var att vi fick en bättre insikt i ämnet genom respondenternas 
kunskap om XML trots att vi hade en begränsad tid till vårt förfogande. Vi har haft 
möjlighet att styra frågorna under intervjuerna, i och med att vi använde oss av 
semistrukturerade intervjuer. Att hoppa mellan olika frågor är inte alltid enkelt. I 
vissa fall händer det att frågorna följs i stor grad för att det finns risk att viktiga frågor 
glöms bort. Svårigheterna med att använda intervjuer är att det är svårt att formulera 
rätt frågor. Vi var medvetna om denna svårighet och försökte framställa 
intervjufrågor som i möjligaste mån undvek frågeställningar som kunde vara oklara. 
Dock kan validiteten ha blivit lidande i en viss grad. 
 
Andra metoder för datainsamling förutom intervju, är användarobservationer och 
enkäter. I vårat fall hade det varit svårt att använda sig av användarobservation 
eftersom att den mer svarar på hur saker utförs och inte varför. En annan nackdel med 
både användarobservationer och enkäter är att de kan ta lång tid att genomföra, något 
som gör dem olämpliga som metod i vårt fall, då tiden som vi har tillförfogande var 
begränsad. 
 

7.3 Ytterliggare forskningsfrågor 
Under arbetet med XML har det framkommits andra redskap som vi tyckte var 
intressanta att undersöka ytterliggare. En sådant områdesspecifiktformat är ebXML. 
Detta är något som vi tycker har god potential till att utvecklas till något som företag 
kommer att nyttja i framtiden. Just nu är dock intresset för ebXML i Sverige ganska 
begränsat. 
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Bilaga A Grundmall för intervjuer 
 
1. Namn 
 
2. Arbetsuppgift? (yrke, titel) 
 
3. Företag? (Namn, avdelning) 
 
4. Antal yrkesverksamma år? 
 
5. Vilken sorts data överför ni med hjälp av XML? 
 
6. Vilket behov hade ni av XML? Varför valde ni en XML-lösning? 
(Vad var orsaken till att ni införskaffade en XML-lösning? Egenskaper?) 
 
7. Hur gjorde ni tidigare? 
(Vad för lösning hade ni tidigare! Om det har funnits några tidigare sätt att göra 
överföringen på?) 
 
8. Vilka andra lösningar för överföring av data har varit aktuella att använda sig av? 
(Implementera)  
 
9. Har ni haft några lösningar baserade på XML tidigare?((ja/nej) Om ja vad för 
lösning?) 
 
10. Förändrades erat arbetssätt? 
(Frågan ska utreda om arbetssättet anpassades vid införandet av XML som 
språk/tillvägagångssätt utvecklingen) 
 
11. Löser XML problemen som funnits med det tidigare arbetssättet? 
 
12. Vad anser ni att XML har för fördelar gentemot andra lösningar? 
 
13. Vad anser ni att XML har för nackdelar gentemot andra lösningar? 
 
14. Tillkom det nya problem vid användandet av XML? 
 
15. Har ni tänk er använda er av XML i framtida projekt? 
 
16. Är det något övrigt ni vill tillägga? 
 




