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Abstract 
 
XML stands for eXtensible Markup Language and is a method to store information in a 
simple, but at the same time in a high structured way. XML was developed among other thing 
to be able to handle advanced homepages for example Internetbanks. In the IT-branch XML is 
a very discussed subject and in this investigation we have chosen to find out why. We have 
done this by study XML through a productive perspective. By study XML through a 
productive perspective we want to find out if XML facilitate the accomplishment and increase 
the quality of the companies work. 
 
To find the information about XML and its productivity we have read books, articles, 
searched information on Internet and interviewed companies. We have interviewed both small 
and big companies who work with XML. 
 
To be able to study the information we have gathered we have broken down productivity in 
smaller parts. We have done this according to the book ”Människor – datorinteraktion, Ett 
psykologiskt perspektiv” by Carl Martin Allwood. The parts of XML we have studied is: 
 

• Does the functions in XML work in a satisfactory way and do they fulfil its purpose? 
• Has the IT-branch a positive attitude towards XML? 
• Is there any factor which facilitate the use of XML? 
• Is there any previous knowledge that facilitates the learning of XML? 

 
Through our study we came to the conclusion that the function in XML works on a 
satisfactory way and fulfils its purpose. We have this opinion because XML is flexible and we 
have not found any shortage. A quality that facilitates the use is that XML is system- and 
platform independent. To have knowledge in HTML makes it easier to learn XML. The 
conclusion we have made from our study is that XML is productive.  
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Sammanfattning 
 
XML betyder eXtensible Markup Language och är en metod för att lagra information på ett 
enkelt, men samtidigt högt strukturerat sätt. XML utvecklades bl.a. för att kunna hantera 
avancerade hemsidor som t.ex. Internetbanker. Inom IT-branschen är XML ett mycket 
omtalat ämne och i denna utredning har vi valt att ta reda på varför det är så. Detta har vi gjort 
genom att studera XML ur ett produktivt perspektiv. Genom att studera XML ur ett 
produktivt perspektiv vill vi ta reda på om XML underlättar genomförandet och höjer 
kvaliteten på företagens arbetsuppgifter.  
 
För att få fram information om XML och dess produktivitet så har vi läst böcker, artiklar, sökt 
information på Internet och intervjuat företag. Vi har intervjuat både små och stora företag 
som arbetar med XML.  
 
För att kunna bearbeta den information som vi har samlat in har vi brutit ner produktivitet i 
mindre delar. Denna nedbrytning har vi gjort enligt  boken ”Människor – datorinteraktion, Ett 
psykologiskt perspektiv” av Carl Martin Allwood. De delar av XML som vi har studerat är: 
 

• Fungerar funktionerna i XML på ett tillfredsställande sätt och uppfyller de sitt syfte? 
• Har IT-branschen en positiv inställning till XML? 
• Finns det några faktorer som underlättar användandet av XML? 
• Finns det några förkunskaper som underlättar lärandet av XML? 

 
Genom vår undersökning har vi kommit fram till att funktionerna i XML fungerar på ett 
tillfredsställande sätt och att de uppfyller sitt syfte. Detta anser vi för att XML är flexibelt och 
för att vi inte har funnit några brister. Vi har också kommit fram till att de flesta företag inom 
IT-branschen är mycket positiva till XML. En egenskap som underlättar användandet är att 
XML är system- och plattformsoberoende. Något som underlättar när man ska lära sig XML 
är att ha kunskaper i HTML. Den slutsats som vi kan dra efter vår undersökning är att XML 
är produktivt.  
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1. Inledning 
 
När Internet började användas kommersiellt var det HTML som användes för att göra 
hemsidor. Det var först när man började göra mer avancerade hemsidor som t.ex. 
Internetbanker som bristerna med HTML upptäcktes. En av bristerna med HTML är att det 
finns ett begränsat antal fördefinierade märkord. Detta ledde till att en arbetsgrupp utsedd av 
Word Wide Web Consortium (W3C) bildades för att skapa ett språk som kunde användas för 
att komma förbi dessa problem. Resultatet döptes till eXtensible Markup Language (XML) 
och blev en rekommendation i februari 1998. För att komma bort från HTML:s problem med 
ett visst antal märkord så kan användarna själv skapa sina egna märkord i XML. XML har 
skapats för att vara flexibelt och plattformsoberoende.   
 
Trots att XML bara har varit en allmän rekommendation sedan 1998 är intresset stort och är 
ett mycket omtalat ord på marknaden.  
 

1.1.  Syfte 
 
Syftet med denna utredning är att ta reda på om XML är produktivt, dvs underlättar genom-
förandet och höjer kvaliteten på företagens arbetsuppgifter. Inom ramen för utredningen ska 
vi ta reda på om det finns några förkunskaper som underlättar när man ska lära sig XML. 
Syftet är också att ta reda på om användarna är välvilligt inställda till XML och har hög 
motivation att lära sig det.  
 

1.2.  Hypotes 
 
För att specificera problemområdet inom denna vetenskapliga utredning har följande hypotes 
tagits fram: 
 
”XML används för att det är produktivt.” 
 

1.2.1. Oberoende variabel 
 
Den oberoende variabeln i hypotesen är den variabel som man kan manipulera, dvs den 
variabel som man kan ge olika värden för att komma fram till resultatet i utredningen. Vår 
oberoende variabel är XML.  
 

1.2.2. Beroende variabel 
 

De variabler som är beroende av manipulationen är funktionalitet, användaracceptans, 
åtkomlighet och det kognitiva tänkandet.  

 - 1 -    
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1.3.  Frågeställningar 
 
De frågor som vi har tänkt att besvara i denna utredning är formulerade utifrån vår hypotes. 
 

• Är XML funktionellt? 
• Kommer användarnas kognitiva tänkande förbättra XML:s användarvänlighet? 
• Känner användarna användaracceptans inför XML? 
• Är XML åtkomligt? 

 

1.4.  Hypotesprövning 
 
Vår hypotesprövning har vi baserat på boken ”Människa – datorinteraktion, Ett psykologiskt 
perspektiv” av Carl Martin Allwood. Vår hypotes ”XML används för att det är produktivt” 
har vi tänkt att pröva enligt bilden nedan:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bilden är baserad på boken Människa-datorinteraktion, Ett psykologiskt perspektiv, Allwood 
Carl Martin (1991) s. 11) 
 
Produktivitet är baserad på funktionalitet och användbarhet. Om XML är funktionellt och 
användbart kan vi dra slutsatsen att vår hypotes stämmer. För att kunna bestämma om XML 
är funktionellt har vi tittat på om funktionerna i XML fungerar på ett tillfredsställande sätt och 
uppfyller sitt syfte.  
 
Användbarhet är baserad på användaracceptans och användarvänlighet. Om XML är 
användarvänligt och användaren känner användaracceptans inför XML så är XML 
användbart.  

Produktivitet 

Användbarhet 

Användaracceptans Användarvänlighet 

Åtkomlighet Kognitivt tänkande 

Funktionalitet 
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Användarvänlighet är baserad på åtkomlighet och det kognitiva tänkandet. Om XML är 
åtkomligt och det kogniva tänkandet underlättar när man ska lära sig XML så är XML 
användarvänligt.  
 
För att undersöka XML:s funktionalitet, användaracceptans, åtkomlighet och det kognitiva 
tänkandet har vi tänkt studera befintligt material och sammanställa resultatet från intervjuerna. 
 

1.5.  Målgrupp 
 
Denna utredning riktar sig till alla som är intresserade av XML:s produktivitet. 
 

1.6.  Avgränsningar 
 
Inom området för XML så har vi valt att inrikta oss på de professionella användarna av XML 
när det gäller produktivitet. Med de professionella användarna menar vi de personer som 
använder XML i sitt yrke. 
 
När det gäller de närliggande standarderna som XML använder sig utav som t.ex. XSL, CSS, 
XPath och XPoint har vi valt att räkna dem till XML. Anledningen är att XML nästan förlorar 
all sin funktionalitet utan dem. 
 

1.7.  Definitioner 
 
För att kunna genomföra denna utredning om XML och dess produktivitet  har vi tagit hjälp 
av boken ”Människa – datorinteraktion, Ett psykologiskt perspektiv” av Carl Martin Allwood. 
Anledningen var att hitta nyckelord som vi kunde basera vår hypotes och våra frågor på. 
  

• Användaracceptans 
Innebär att användarna är välvilligt inställda till och har hög motivation att lära sig 
XML. 

 
• Användarvänlighet 

Användarvänlighet är baserad på åtkomlighet och det kognitiva tänkandet. 
 

• Användbarhet 
Användbarhet handlar om hur lämpligt och effektivt XML är att använda. 
Användbarhet är baserad på användaracceptans och användarvänlighet. 

 
• Funktionalitet 

Funktionalitet innebär att funktionerna i ett program ska klara relevanta uppgifter, dvs 
funktionerna ska fungera på ett tillfredsställande sätt och uppfylla sitt syfte.  
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• Kognitivt tänkande 

Det kognitiva tänkandet handlar om individens förståelse av verkligheten och om 
individens olika färdigheter. Detta kan också kallas för individens förkunskaper. 
 

• Produktiv 
En produkt som höjer kvaliteten på arbetsresultatet och underlättar genomförandet av 
arbetsuppgifter är produktivt. XML:s  produktivitet är baserat på funktionalitet och 
användbarhet.  

 
• Åtkomlighet 

Åtkomlighet handlar om vilka faktorer som underlättar användandet av XML. 

 - 4 -   
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2. Användbarhet 
 
När datorn började användas kommersiellt på 1950-talet var de svåra att använda, ohanterliga 
och ibland oberäkneliga. Datorerna användes av välutbildade tekniker och det fanns inte 
mycket kunskap om hur de skulle göras mer lätta att använda. På 1970-talet kom de första 
datorerna för vanliga användare. Detta innebar att vanliga människor började använda datorer 
oavsett utbildning och förkunskaper. Under åren har datorerna blivit billigare och kunskap-
erna om hur man ska anpassa datorerna efter användarnas behov har ökat. [10] 
 
I slutet av 1970-talet fanns en disciplin som kallades mjukvarupsykologi. Mjukvarupsyko-
login var en disciplin som var stadigt förankrad i experimentell psykologi och vetenskapliga 
traditioner. Man studerade människans interaktion med datorn i syfte att samla empiriska 
kunskaper. Utifrån detta utvecklades MDI som står för Människa Datorinteraktion som 
handlar om samspelet mellan människor och datorer. Ett viktigt begrepp inom MDI är 
användbarhet. [9] 
 
I standarden ISO 9241-11 definieras användbarhet: "Den utsträckning till vilken en specifik 
användare kan använda en specifik produkt för att uppnå specifika mål, med ändamåls-
enlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användarsammanhang". [22] 
 
Användbarhet kan beskrivas på flera olika sätt. Ett sätt är genom REAL-modellen. REAL står 
för: 
 

• Relevans: Löser programmet den uppgift som den är avsedd att lösa? Löser den 
mitt problem? 

• Effektivitet: Löser den uppgiften på ett snabbt och smidigt sätt utan krångel? 
• Attityd: Är programmet tilltalande? Känns det bra? Är den rolig att använda eller 

skapar den irritation? 
• Lärbarhet: Är den lätt att lära sig? Är det lätt att komma ihåg hur man använder 

den? Behöver man ofta titta i handboken? [8] 
 

Enligt boken ”Human-Computer interaction” av Jenny Preece kan användbarhet dels upp i: 
 

• Lärbarhet: Tiden och insatsen som behövs för att en användare skall nå en 
specifik nivå. Hur lätt är det att lära sig? 

• Kapacitet: Vilken hastighet det tar och hur många fel som görs när en erfaren 
användare utför en uppgift. 

• Flexibilitet: Vilken utsträckning som systemet kan ta hänsyn till förändringar i 
uppgiften och omgivningen. 

• Attityd: Den positiva attityd som systemets användare har. [10] 
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Enligt boken ”Människa – datorinteraktion, Ett psykologiskt perspektiv” av Carl Martin 
Allwood kan användbarhet definieras med hjälp av nedanstående bild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Människa-datorinteraktion, Ett psykologiskt perspektiv, Allwood Carl Martin (1991) s. 11) 
 
Eftersom vi har valt att följa Carl Martin Allwoods definition av användbarhet för att pröva 
vår hypotes så har vi valt att beskriva detta synsätt lite närmare. Vi har valt att studera vissa 
delar av användbarhet och användarvänlighet och därför skiljer sig bilden ovan från vår 
hypotesprövning. 
 
Produktivitet innebär att kvaliteten på arbetsresultatet höjs och genomförandet av arbetsupp-
giften underlättas. Produktivitet är baserad på funktionalitet och användbarhet. Funktionalitet 
innebär att funktionerna i ett program klarar relevanta uppgifter. Användbarhet handlar om 
hur lämpligt och effektivt ett program är att använda. 
 
Användbarhet är baserad på acceptans, kompetens och användarvänlighet. Acceptans innebär 
att användarna är välvilligt inställda till och har hög motivation att lära sig programmet. 
Kompetens innebär att användaren har tillräcklig förståelse och tillräckliga färdigheter för att 
kunna samspela med datorn på ett effektivt sätt. 
 
Användarvänlighet är baserad på åtkomlighet, förenlighet, individualisering och hjälp-
resurser. Åtkomlighet innebär att användaren måste har tillgång till programmet för att kunna 
använda det. Förenlighet innebär att programmet ska vara förenligt (kompatibelt) med 
användarens sätt att fungera mentalt. Individualisering innebär att programmet ska ge stöd åt 
flera olika typer av användare. Hjälpresurser innebär att det bör finnas effektiva hjälpresurser 
tillgängliga ifall användaren råkar ut för problem. [7] 

Produktivitet 

Acceptans 

Funktionalitet 

Åtkomlighet 

Kompetens 

Individualisering Förenlighet med 
människans mental 
funktionssätt 

Användbarhet 

Användarvänlighet 

Hjälpresurser 
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3. XML 
 
Detta kapitel är baserat på flera olika böcker, rapporter och hemsidor. [1, 2, 3, 4, 5, 14, 15] 

3.1.  Bakgrund 
 
XML har utvecklats av en arbetsgrupp från World Wide Web Consortium (W3C). Under 
sommaren 1996 startade arbetsgruppen som ursprungligen hette SGML Working Group. 
Målet var att utveckla en enklare form av SGML. Idag kallas arbetsgruppen för W3C XML 
Working Group och består av forskare och experter från många olika områden inom 
datavetenskap och teknologi. I november 1996 publicerades det första fungerande utkastet av 
XML, men det var först i februari 1998 som XML blev en officiell rekommendation från 
W3C. 
 

3.2.  SGML 
 
XML är en delmängd av markeringsspråket SGML. SGML betyder Standard Generalized 
Markup Language och är sedan 1986 en internationell ISO-standard.  
 
SGML är ett plattformsoberoende metaspråk som har utvecklats med avsikten att lösa ett 
antal konkreta problem. Tanken är att SGML ska underlätta utbytet av information mellan 
användare av olika datorer och plattformar, underlätta återanvändning av information, fungera 
som en mall för att strukturera informationen, samt ge förutsättningar för att skapa mer 
intelligenta informationslösningar.  
 
SGML användes bland annat inom telekomindustrin, fordonsindustrin, läkemedelsindustrin, 
försvarsindustrin och nyhetsbranschen m.m. En nackdel med SGML är att det är mycket 
avancerat. Det är både svårt och tidskrävande att utveckla i SGML. En annan nackdel är dess 
komplexitet.  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden beskriver SGML:s förhållande till XML och HTML. 
(http://www.acc.umu.se/~alpha/xml/grund/xml2.html, Eriksson Magnus, 2001-12-10)

 
 
 
       SGML XML 

HTML MathML 
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3.3.  W3C 
 
W3C är en förkortning för World Wide Web Consortium. W3C arbetar med att ta fram 
standarder för hur olika tekniker som används på Internet ska fungera. Exempel på dessa 
tekniker är HTML, XML, CSS och XSL. Olika företag och organisationer kan ansluta sig och 
deltar i W3C:s arbete. Exempel på företag som delta i deras arbete är Microsoft, Netscape, 
Sun, samt de ledande inom SGML-branschen.  
 

3.4. Vad är XML? 
 
XML är en metod för att lagra information på ett enkelt, men samtidigt högt strukturerat sätt. 
XML är ett utbyggbart markeringsspråk som inte har en fast uppsättning taggar, utan använ-
daren får själv skapa sina egna taggar efter behov. Användaren väljer själv vad taggarna ska 
heta och hur de ska fungerar. En ny uppsättning XML-taggar behöver inte skapas till varje ny 
hemsida som användaren gör, utan de taggar som användaren har skapat kan återanvändas.  
 
XML använder sig av ISO-standarden ISO 10 646 (Unicode) som är en internationell 
teckenstandard som använder 31 binära siffror. Det innebär att man kan representera alla 
världens tecken. 
 
XML kan användas för att skapa dokument avsedda för att publiceras på Internet och 
granskas i en webbläsare. XML kan också användas för helt andra saker än för att skapa 
hemsidor, bland annat till att lagra information i databaser. Även adresslistor, fakturor, 
prislistor och ordlistor kan skapas med hjälp av XML. 
 

3.5.  Struktur 
 
Ett dokument kan delas in i tre delar: 
 

• Struktur 
• Innehåll 
• Presentation 

 
XML separerar dessa tre delar och behandlar främst förhållandet mellan struktur och innehåll. 
Presentationen behandlas vanligtvis av stylesheets. 
 

3.5.1. Dokumentets struktur 
 
Ett XML-dokument består av tre delar: 
 

• Prolog 
• Rot 
• Epilog 
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Prologen innehåller information om XML-dokumentet. I prologen kan man ange vilken 
version av XML dokumentet följer och hur dokumentet är strukturerat. Att ange att man 
använder sig utav XML 1.0 kan kännas onödigt, eftersom det inte finns någon annan version. 
Användaren bör ändå ange versionsnumret eftersom det troligtvis kommer en ny version av 
XML i framtiden.  
 
Alla XML-dokument måste ha ett root-element. Root-elementet ska börja direkt efter XML-
deklarationen och sluta sist i filen. Alla övriga element ska vara inneslutna i detta. I exemplet 
nedan är <BREV> ett root-element. 
 
Epilogen har ingen bestämd funktion, utan allt som skrivs i epilogen kan skrivas i prologen. I 
XML-specifikationen är epilogen knappt nämnd, det sägs bara att ett visst markup får 
användas efter root-elementet. Det som kan stå i epilogen är bl.a. kommentarer. I exemplet 
nedan är den text som står efter </BREV> epilog.  
 
Exempel på XML-kod: 
 
<? xml-version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1” standalone=”yes”?> 
<BREV> 
 <HALSNINGSFRAS> HEJ</HALSNINGSFRAS> 
 <INNEHALL> Hur mår du? Jag mår bra.</INNEHALL> 
 <AVSLUTNING> Hejdå</AVSLUTNING> 
</BREV> 
<!- - Gjort den 15 november 2001- - !>  
 

3.5.2. Element 
 
I ett XML-dokument är elementet den viktigaste delen. Ett element består av en startagg, en 
sluttagg och texten som är mellan taggarna. Det enda i elementet som kan utelämnas är texten 
mellan taggarna. Om texten utelämnas finns det möjlighet att skapa en tagg som representerar 
både starttagg och sluttagg.  
 
Exempel på ett element: 
 
<INNEHALL> Hur mår du? Jag mår bra.</INNEHALL> 
 
<INNEHALL> är starttagg medan </INNEHALL> är sluttagg. Om elementet inte ska 
innehålla någon text, så kan taggen istället skrivas <TOMRAD/>. Man lägger / sist i taggen. 
Ett annat alternativ är att skriva <TOMRAD></TOMRAD> men detta alternativ används 
vanligtvis inte.   
 
XML är känslig för stora och små bokstäver. Därför bör man alltid vara konsekvent när man 
skriver sina taggar. 
 
Exempel på ett felskrivet element:  

 
<INNEHALL> Hur mår du? Jag mår bra.</innehall>
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Parsern kommer att leta efter <INNEHALL>s sluttagg eftersom den inte godkänner 
</innehall> som sluttagg. Parsen tror att den avslutar någon annan tagg istället.  
 
I XML-specifikationen finns det regler för hur man får döpa sina taggar. En tagg får endast 
börja med en bokstav eller underscore. Kolon är inte förbjudet att använda i en tagg, men är 
enligt standarden reserverad och bör därför undvikas. En tagg får inte innehålla mellanslag. 
Vill man att en tagg ska bestå av flera ord får man använda sig utav underscore, bindestreck 
eller punkter mellan orden. Ett annat alternativ är att skriva ihop orden.  
 
Exempel på sätt att skriva taggar:  
 
<VARA_CDSKIVOR> 
<VARA-CDSKIVOR> 
<VARA.CDSKIVOR> 
<VARACDSKIVOR> 
 
Taggarna får inte överlappa varandra. I de två exemplen nedan så är den första ett exempel på 
överlappande taggar medan den andra är korrekt.  

 
Exempel på överlappade taggar: 
 
<INNEHALL> Hur mår du? <FETSTIL> Jag mår bra.</INNEHALL></FETSTIL> 
 
<INNEHALL> Hur mår du? <FETSTIL> Jag mår bra.</FETSTIL></INNEHALL> 
 

3.5.3. Entiteter 
 
Entiteter kan man se som en slags behållare. I denna behållare kan man lägga in ett dokument, 
bilder, fraser, ljud och video. Ett av de vanligaste användningsområdena är när man ska 
upprepa samma fras eller term flera gånger i ett dokument. Man kanske skriver ett dokument 
om XML men vill inte skriva dess förkortning, då är det praktiskt att använda sig av entiteter.  
 
Exempel på en entitet: 
 
<!ENTITY XML ”eXtensible Markup Language”> 
 
När man ska skriva ut XML i texten så skriver man &XML. Webbläsaren kommer då skriva 
ut eXtensible Markup Language.  
 

3.5.4. Attribut 
 
Attribut ger ett element värde eller namn. 
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Exempel på ett attribut: 
 
<BIL> 
 <MODELL FARG = ”VIT”> VOLVO </MODELL> 
</BIL> 
 
Attribut skrivs alltid i starttaggen och värdet ska vara inneslutet med ” eller ’. I många fall kan 
attributet skrivas som en tagg. 
 
Exempel utan attribut: 
 
<BIL> 
 <MODELL> VOLVO</MODELL> 
 <FARG> VIT</FARG> 
<BIL> 
 
Det har varit många debatter om attributs vara eller icke vara. Enligt  boken ”Beginning 
XML” av David Hunter är en av åsikterna i debatten: ”Attribut kan tillhandahålla metadata 
som kanske inte är relevant till de flesta applikationerna som använder vår XML-kod”. Andra 
rekommendationer är att man får se till sammanhanget ifall man ska lägga informationen som 
ett attribut eller som en tagg. Det man ska tänka på är att attribut inte är så flexibla som 
element, t.ex. kan man inte ge attribut egna attribut. 
 
Det finns två fördefinierade attribut. Dessa är xml:space och xml:lang. Enligt XML-
standarden ska mellanrum utöver de vanliga mellanrummen mellan orden i texten bevaras, 
men många applikationer plockar bort dem automatiskt. När mellanrum i texten är viktig kan 
man använda sig av xml:space som informerar applikationerna om att mellanrummen ska vara 
kvar. Xml:lang används när man vill specificera vilket språk som har använts i dokumentet. 
Xml:lang kan användas när applikationen använder sig av stavningsrättning. 
 

3.5.5. Kommentarer 
 
Kommentarer används för att man ska kunna lägga in information i koden som inte ska synas 
när programmet används. Denna information är till för utvecklaren för att underlätta underhåll 
och utveckling av koden. Kommentarer kan också användas för att kommentera bort kod som 
man inte vill använda för tillfället. Kommentarer får inte skrivas inne i taggarna.  
 
Exempel på en kommentar: 
 
<-- Detta är en kommentar --> 
 

3.6.  DTD 
 
DTD betyder Dokument Typ Definition. I XML har användaren möjlighet att specificera 
vilka märkord som får förekomma och i vilken ordning de får förekomma i. Detta innebär att  
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användaren kan specificera vilken struktur ett dokument ska ha och det görs med hjälp av en 
DTD.  

 
En DTD innehåller regler för hur information är strukturerad: 
 

• Definierar vilka element som förekommer i informationen. 
• Bestämmer hur dessa element får förekomma och ingå i varandra. 
• Definiera vilka attribut som finns till varje dokument. 

 

3.6.1. Valid 
 
Om ett XML-dokument är valid menar man att dokumentet har helt korrekt syntax och att den 
följer en viss angiven DTD. 
 

3.6.2. Well-formed 
 
Om ett XML-dokument är well-formed menar man att dokumentet har helt korrekt syntax, 
men följer inte någon DTD.  
 

3.7.  XML Schema 
 
XML schema är en vidareutveckling av DTD. XML schema används för att bestämma ett 
XML-dokuments struktur, dvs det beskriver hur olika element, attribut, entiteter osv ska 
organiseras. I ett schema beskriver man reglerna för ett dokument. Man bestämmer bland 
annat vilken ordning elementen ska följa och vilka datatyper dokumentet får innehålla. XML 
Schema blev en rekommendation den 2 maj 2001.  
 

3.8.  Stylesheets 
 
Som tidigare nämnts så seperarer XML på struktur, innehåll och presentation. Presentationen 
behandlas vanligtvis av stylesheet. XML använder sig av två typer av stylesheet, cascading 
style sheets (CSS) och Extensible Stylesheet Language  (XSL). På svenska kallas CSS för 
stilmallar eller formatmallar och skapades för HTML av W3C. XSL är framtagen av W3C för 
XML och blev en rekommendation i maj 2001. Medan CSS är mer inriktad på publikation på 
hemsidor är XSL utvecklad för att hantera publikation både på hemsidor och i pappersformat. 
 
Fördelen med att ha presentationen för sig själv är att samma information kan presenteras på 
olika sätt utan att XML-dokumentet behöver ändras. Om man t.ex. vill presentera samma 
information på både en hemsida och på papper kan det behövas olika layouter. Genom att 
byta stylesheets så påverkas inte själva informationen utan endast utformningen. På detta sätt 
återanvänds data. Ifall ett företag vill att alla dokument ska ha samma layout så kan man ha ett 
gemensamt stylesheet. Det innebär att författaren bara behöver tänka på själva XML-
dokumentet. 
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Bilden visar att ett dokument kan använda olika mallar beroende på hur dokumentet ska visas. 
(XML för dummies, Ed Tittel, Norbert Mikula & Ramesh Chandak  (2000) s.45) 
 

3.8.1. CSS 
 
CSS skapades för HTML men används även av XML. Anledningen till att CSS utvecklades 
var att man aldrig visste riktigt säkert hur texten skulle visas i olika browsers, utan samma 
rubrik kunde visas på olika sätt.  
 
Det finns idag två olika versioner av CSS, CSS1 som blev en rekommendation 1996, och 
CSS2 som blev en rekommndation 1998.  
 
Man kan skapa CSS på två olika sätt: 
 

• Externa CSS. Externa CSS är vanligast och det innebär att CSS ligger i en egen fil. 
• Interna CSS. Interna CSS innebär att CSS ligger inne i själva XML-filen. Nackdelen 

med detta är att en av grundtankarna med XML försvinner, nämligen återanvändning 
av data.  

 
En CSS-mall ska klara av två olika saker: 
 

• Bestämma vilket element som ska formateras. 
• Ange själva formateringen. 

 
En CSS-mall byggs upp med hjälp av olika regler. Dessa regler bestämmer hur texten i de 
olika elementen ska visas. 

Stilmall för webbläsare 

Stilmall för punktskrift 

 
Stilmall för talsyntes 

Dokument 

Framställare 

Utdata 
för  ett 
särskilt 
medium 
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Exempel på en regel:  

 
CITAT{font-style:italic} 
 
En nackdel med CSS är att man inte kan ordna eller sortera om komponenterna i dokumentet. 
Detta medför att informationen om hur innehållet ska presenteras blir väldigt bundet till 
dokumentets struktur. Eftersom XML stödjer CSS så klarar CSS de mest grundläggande 
uppgifterna för stil och layout.  
 

3.8.2. XSL 
 
XSL betyder Extensible Stylesheet Language. XSL är en XML-applikation och måste därför 
följa de regler som gäller för XML. XSL är baserad på CSS och DSSSL (Document Style 
Semantics and Specifikation Language). XSL är en delmängd av DSSSL som är det 
vanligaste stilformatet. En av de stora fördelarna med XSL är att den kan samordna 
innehållet.  
 

3.9.  Extensible Linking Language - XLink 
 
XLink betyder Extensible Linking Language. XLink kallades tidigare för XML-Linking och 
XLL. XLink används för att skapa länkar i XML dokument. XLink är uppdelat i två delar, 
XLink och XPointer. 
 

3.9.1. XML Linking Language - XLink 
 
XLink betyder XML Linking Language. Med XLink kan användaren göra avancerade länkar 
som t.ex. externa länkar och länkning i olika riktningar. 
 
I XLink finns det ingen speciell tagg för att skapar länkar, utan man använder sig i stället av 
ett attribut. Detta innebär att i stort sett vilket element som helst kan vara en länk. Länken 
identifieras genom attributet XML:link, som kan tilldelas något av värdena simple, extended, 
locator, group eller document, beroende på vilken typ av länk man vill använda sig av. 

 
Exempel på en länk: 
 
< bild xml: link = ”simpel” href = ”hund.jpg”/> 
 

• Simple: Envägslänkar som har två delar, en källa och en destination. 
• Extended: Med Extended links kan man ange relationen mellan två eller flera resurser. 

Detta kan också kallas för flervägslänkar. 
• Locator: <locator> används ifall man behöver specificera flera destinationer till en 

länk.  
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Xml:link och href är de enda attribut som måste finnas med när man skapa ett XML 
dokument. Attributet show talar om hur innehållet i en länk borde visas då länken aktiveras. 
Show kan tilldelas tre värden, replace, new och embedded.  
 

• Replace: Talar om ifall målet som länken pekar på i det nuvarande innehållet ska 
ersättas. 

• New: Talar om ifall målet som länken pekar på i det nuvarande innehållet ska visas i 
ett nytt fönster. 

• Embedded: Talar om ifall målet som länken pekar på ska ”bäddas in” i det nuvarande 
innehållet.  

 

3.9.2. XPointer 
 
XPointer betyder XML Pointer Language. Med hjälp av en XPointer kan man länka till 
speciella platser inuti dokument men man kan även länka till särskilda områden eller 
spännvidder. 
 
Exempel på XPointer: 
 
http://www.xml/testkod.xml#id() 
http://www.xml/testkod.xml#root() 
http://www.xml/testkod.xml#html() 
http://www.xml/testkod.xml#origin() 
 
XPointer är  den del som följer efter tecknet brädgård (#) och anger vilket element som 
länkas. Tecknet brädgård (#) innebär att man kommer att hämta hela dokumentet, även om 
man länkar till en speciell del. 
 
Med hjälp av tecknet pipeline ( | ) kan man deklarera att man bara vill ha den del som är 
länkad: 
 
http://www.xml/testkod.xml|id() 
http://www.xml/testkod.xml|root() 
http://www.xml/testkod.xml|html() 
http://www.xml/testkod.xml|origin() 
 
Id, root, html och origin är de termer som används för lokalisering inom dokument. 
 

• ID: När användaren klickar på länken så söks elementet med det motsvarande ID-
attributet upp. 

• Root: Pekar på root-elementet i dokumentet. 
• HTML: Används för att XML ska vara kompatibelt med HTML. 
• Origin: Används vid relativ adressering. Origin anger det element som man för 

närvarande pekar på. 
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3.10. XML applikationer 
 
En av de stora fördelarna med XML är att organisationer och företag kan skapa sina egna 
dialekter av XML. Dessa dialekter kallas också för applikationer. Några av de mest kända är 
MathML och ChemML. MathML vänder sig till matematiker som vill publicera krångliga 
formler och matematiska uttryck. ChemML vänder sig till kemister för att de bl.a. ska kunna 
rita molekylära strukturer i både 2-D och 3-D. 
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4. Metodbeskrivning 
 

4.1.  Tekniker som använts för att samla in information 
 
De tekniker som vi har använt för att samla in information är genom att läsa böcker, artiklar, 
söka information på Internet och genom intervjuer. Resultatet från denna insamling ska bevisa 
eller förkasta vår hypotes och svara på våra frågor.  
 
Vi har valt att göra en ostrukturerad intervju med öppna frågor. Det innebär att 
intervjufrågorna inte har ett fast svarsalternativ, utan den intervjuade får maximalt utrymme 
för att utforma sina egna svar. Anledningen är att vi vill få fram den intervjuades egna åsikter 
och inte genomföra en statistikundersökning. 
 
En annan orsak till att vi har valt att inte göra en intervju med fasta svarsalternativ är att vi 
inte vill att den intervjuade ska kryssa för svarsalternativ slumpmässigt, utan att läsa frågorna.  
Vi anser också att den intervjuade blir för mycket styrd, även om vi lämnade utrymme efter 
varje fråga för egna kommentarer. 
 
När vi utformade våra frågor valde vi att göra ett fåtal. Anledningen till detta var att vi var 
rädda för att företagen inte skulle vilja ställa upp om vi hade ett för stort antal. När vi samlade 
in information från böcker, artiklar och Internet baserade vi våra val på om materialet skulle 
kunna tillföra vårt arbete något. Eftersom XML är ett relativt nytt språk så har materialet på 
Internet varit begränsat. Vi har inte hittat någon litteratur som tar upp något om produktivitet 
eller användbarhet. 
 
Intervjuerna har vi valt att göra via e-mail. Anledningen till detta är att vi har valt företag över 
hela Sverige och det skulle vara ekonomiskt omöjligt för oss att besöka dem. Orsaken till att 
vi har valt företag över hela Sverige var att vi inte hittade tillräckligt många företag i 
Blekinge. Vi har valt bort möjligheten med telefonintervjuer eftersom vi båda ville höra 
svaren på frågorna. Vi anser också att det är lättare för den intervjuade att själv läsa frågorna 
och sedan ha möjlighet att tänka över svaren.  
 

4.2. Urval 
 
För att hitta intressanta företag började vi med att söka på ”Gula sidorna” på Internet. Genom 
att göra en sökning på XML fick vi ett antal träffar. För att få veta vad företagen arbetar med 
tittade vi på deras hemsidor. Därefter bestämde vi oss för vilka företag som kunde tillföra vårt 
arbete något. Till en början inriktade vi oss bara på de större företagen, men när vi upptäckte 
att det inte fanns tillräckligt många fick vi även inrikta oss på de mindre företagen. Vårt mål 
var att intervjua tio företag.  
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4.3.  Tillvägagångssätt 
 
För att få kontakt med företag att intervjua bestämde vi oss för att skicka ett e-mail och på så 
sätt fråga om de ville ställa upp och svara på några frågor angående XML. Problemet var att 
hitta en e-mail adress till någon på företagen som arbetar med XML. Till flera företag fick vi 
istället skicka till allmänna adresser. Vid de tillfällen vi hittade personliga e-mail adresser till 
anställda på företagen valde vi ut programmerare. Detta gav inget större resultat. Endast två 
svarade, varav den ena tackade nej. Vi valde därför att ringa till företagen istället och därefter 
skicka ut frågorna till dem via e-mail. Detta gav ett betydligt bättre resultat. Ungefär hälften 
av företagen svarade inom ett par dagar. En vecka senare skickade vi en påminnelse till de 
företag som inte hade svarat. Tyvärr så hjälpte det inte att påminna företagen, utan vi fick 
istället ta kontakt med andra företag. Denna kontakt tog vi via e-mail och hälften av företagen 
svarade. 
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5. Resultatbeskrivning 
 
Vi har valt att dela upp resultatet av vår undersökning i funktionalitet, det kognitiva 
tänkandet, användaracceptans och åtkomlighet. Denna uppdelning har vi gjort enligt vår 
hypotesprövning.  
 

5.1.  Funktionalitet 
 
Funktionalitet innebär att funktionerna i ett program ska klara relevanta uppgifter. [7] 
Försöker man slå upp ordet funktionalitet i en ordlista så finns det ingen förklaring på detta 
ord. För att komma fram till vad funktionalitet betyder utöver att funktionerna ska klara 
relevanta uppgifter valde vi att slå upp orden funktionell och funktionsduglig i en ordlista. 
[13] De här två orden valde vi att slå upp eftersom vi anser att det är dessa som bäst beskriver 
vad funktionalitet betyder. Det vi har kommit fram till att funktionalitet betyder är att 
funktionerna i XML ska klara relevanta uppgifter, dvs funktionerna ska fungera på ett 
tillfredsställande sätt och uppfylla sitt syfte. 
 
För att bevisa att XML är funktionellt har vi undersökt följande saker: 
 

• Vad använder företag XML till? 
• Vilka funktioner har XML som gör att det är bra att använda, dvs vilka fördelar har 

XML? 
• Varför använder företag XML och inte någon annan metod? 
• Saknas det några funktioner i XML, dvs finns det några brister? 

 
Vi anser att funktionerna i XML fungerar på ett tillfredsställande sätt och att det uppfyller sitt 
syfte om det inte finns några brister. Med brister menar vi om det saknas funktioner eller om 
det finns områden som XML borde kunna hantera som det inte gör. Vi anser också att XML 
är funktionellt om det är flexibelt, dvs att företag använder XML inom många olika områden.  
 
Resultatet av funktionaliteten har vi valt att dela upp i två delar, intervjuer och litteratur. 
 

5.1.1. Intervjuer 
 
Av de företag som vi intervjuade använde sig alla av XML i olika omfattningar. När vi 
frågade de intervjuade vad företagen använder XML till så fick vi följande svar: 
 

• Företag A använder XML till dataöverföringar och till kommunikation i olika projekt. 
• Företag B använder XML istället för textfiler när de vill komma åt viss information på 

ett enkelt sätt. 
• Företag C utvecklar en applikationsserver och i denna använder de XML till att 

hantera viss data, t.ex. strukturera dokument. 
• Företag D använder XML till kommunikation mellan olika datorsystem. De använder 

också XSL för att publicera XML-data direkt till HTML-sidor. 
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• Företag E använder XML för publicering på hemsidor. 
• Företag F använder XML för att konvertera till/från andra format som t.ex. SGML och 

HTML. De använder också XML till datakommunikation.  
 
När vi frågade de intervjuade om vilka funktioner XML har som gör det bra att använda, dvs 
vilka fördelar XML har så fick vi följande svar: 
 

• Person A anser att en av fördelarna med XML är att det är flexibelt. 
• Person B använder inte XML och kan därför inte svara på frågan. 
• Person C anser att några av XML:s fördelar är att det är mycket flexibelt och att det 

fungera över alla plattformar. En annan fördel är att det går att representera i stort sett 
all slags data. 

• Person D anser att en av fördelarna är att XML kan läsas lika lätt av en människa som 
av en dator. En annan fördel är att det finns färdiga parser att använda. 

• Person E anser att några av XML:s fördelar är att man kan skilja på presentation, form 
och innehåll. 

 
Person F anser att XML inte har några funktioner, utan det är de närliggande standarderna 
som ger XML dess funktionalitet.  
 
När vi frågade de intervjuade om varför företagen använder XML och inte någon annan 
metod så fick vi följande svar: 
 

• Företag A väljer metod beroende på situation. XML passar bättre till vissa uppgifter 
och till andra uppgifter passar andra metoder bättre. 

• Företag B använder XML för det är förhållandevis enkelt att använda. 
• Företag C använder XML för att det är standardiserat och för att det finns bra stöd för 

att använda det som t.ex. parsers. 
• Företag D använder XML för att det börjar bli en standard och för att det är enkelt 

uppbyggt.  
• Företag E använder XML för att det ger effektiva informationslösningar. 
• Företag F använder XML för att det är enkelt och systemoberoende. 

 
När vi frågade de intervjuade om de anser att det saknas några funktioner i  XML så fick vi 
följande svar: 
 

• Person B och person D vet inte. 
• Person C anser att XML inte saknar några funktioner. 
• Person E pekade inte ut någon speciell funktion som saknas, utan han svarade att 

XML är så pass ungt att det sker en ständig förbättring och utveckling. 
 
Personerna A och F svarade att XML inte saknar några funktioner, eftersom de anser att det är 
de närliggande standarderna som ger XML dess funktionalitet.  
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Det vi har kommit fram till efter våra intervjuer är att företag upplever att XML är 
funktionellt. Detta stödjer vi på att de intervjuade anser att XML är flexibelt, dvs att XML kan 
användas inom många olika områden, men också på att de upplever att XML inte saknar 
några funktioner. 
 

5.1.2. Litteratur 
 
Den litteratur som vi har använt oss utav för att kunna bestämma om XML är funktionellt, är 
böcker, tidningsartiklar och hemsidor.  
 
Den litteratur som vi har läst har tagit upp att XML kan användas till följande: 
 

• Hemsidor [3, 5, 15, 25] 
• Databaser [3, 5, 29] 
• Utbyte av data mellan olika tillämpningar. [4] 
• Handel över nätet. [3, 15, 27] 
• Dataöverföring [3, 24] 
• Dokumenthantering som t.ex. adresslistor, fakturor och personalregister. [3] 
• Kontorssystem och trådlösa program. [25] 
 

Enligt den litteratur som vi har läst finns det följande funktioner som gör att XML är bra att 
använda: 
 

• Allmän standard. Det finns ingen patent på XML så ingen behöver betala någon 
licensavgift. [19, 21, 29]  

• Flexibelt [3, 29]  
• Det går att skapa egna dialekter av XML, som t.ex. MathML och ChemML. [15, 31] 
• Plattformsoberoende [2, 3, 15]. 
• Använder den internationella teckenstandarden Unicode [2, 4, 5, 15] .  
• I XML skiljer man på struktur, innehåll och presentation. Fördelen med detta är att 

man kan återanvända information, bl.a. genom att publicera samma innehåll i olika 
medier. [5, 15]. 

• XML kan redigeras i en vanlig texteditor, modifieras av alla program som kan skriva 
texter och kan lagras i alla databaser. [29] 

 
Under vår litteraturstudie om XML kom endast en nackdel upp, säkerheten. Den 24 augusti 
2001 publicerade Computer Sweden artikeln “XML hotar säkerheten”. Enligt artikeln går det 
att skydda sig mot dessa säkerhetsproblem genom att följa W3C:s och IETF:s standarder och 
rekommendationer. Endast i denna artikel och i artikeln ”Enabling XML security” publicerad 
i september 2001 i IBM developer works har vi läst om XML:s bristande säkerhet, så 
förmodligen upplevs säkerheten inte som något större problem. 
 
Det vi har kommit fram till efter vår litteraturstudie är att XML är funktionellt. Detta stödjer 
vi på att det har framkommit att XML är flexibelt. Vi anser också att XML är funktionellt  
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eftersom den inte saknar några brister. Säkerhetsproblemet anser vi inte är någon brist 
eftersom det kan motverkas och att detta problem inte påverka XML:s funktionalitet. 
 

5.1.3. Slutsats - funktionalitet 
 
Mycket av det vi fick fram i intervjuerna fick vi också fram i vår litteraturstudie. I båda fallen 
kom vi fram till att XML är funktionellt. Därför anser vi att XML är funktionellt. 
 

5.2.  Kognitiva tänkandet 
 
Det kognitiva tänkandet handlar om individens förkunskaper. När vi undersökte det kognitiva 
tänkandet försökte vi ta reda på om det finns några förkunskaper som underlättar lärandet av 
XML. [7] 
 

5.2.1. Intervjuer  
 
När vi frågade de intervjuade om de anser att det finns några förkunskaper som har hjälpt dem 
när de lärde sig XML så fick vi följande svar: 
 

• Person A anser att det är bra att ha kunskaper i parserteknologi. 
• Person B använder inte XML och kan därför inte svara på frågan. 
• Person C anser att det underlättar att ha grundläggande kunskaper inom datalogi och 

HTML. 
• Person D anser att det är bra att ha kunskaper i HTML, programmering och 

stränghantering i allmänhet. 
• Person F anser att det är bra att ha kunskaper i WordPerfect, HTML och SGML när 

man ska lära sig XML. 
 

5.2.2. Litteratur 
 
Vi började vår litteraturstudie med att läsa böcker om XML. I flertalet böcker påpekade 
författaren att man inte behöver vara någon expert på att göra hemsidor för att förstå boken, 
men att man bör vara van vid att använda HTML. [4, 5, 15, 21] Anledningen till att 
författaren vill att användaren ska ha HTML-kunskaper är förmodligen för att det förekommer 
många grundläggande termer som t ex taggar, element och attribut i HTML som författaren 
vill slippa beskriva närmare.  
 

5.2.3. Slutsats – kognitiva tänkandet 
 
Det vi har kommit fram till efter att ha intervjuat företag och läst befintligt material är att det 
underlättar att ha kunskaper i HTML för att lära sig XML. Även kunskaper i andra  
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programmeringsspråk underlättar lärandet av XML. Därför anser vi att man har nytta av det 
kognitiva tänkandet. 
 

5.3.  Användaracceptans 
 
Användaracceptans innebär att användarna är välvilligt inställda till och har hög motivation 
att använda XML. [7] 
 

5.3.1. Intervjuer 
 
När vi frågade de intervjuade vilken personlig inställning de har till XML så fick vi följande 
svar: 
 

• Person A anser att XML är bra. 
• Person B är mycket positiv. 
• Person C säger att han är mycket positiv till den utveckling som sker. 
• Person D anser att XML är ett omständligt och arbetskrävande sätt att presentera saker 

på Internet.  
• Person E är positivt inställd till XML. 
• Person F är positivt inställd till XML. Han menar att allt utbyte av information mellan 

kunder och leverantörer kommer att ske med hjälp av XML i framtiden. 
 
Det vi måste ta hänsyn till är att de företag som vi har intervjuat arbetar med XML och är 
kanske därför mer positiva än de företag som inte använder XML. Därför frågade vi de 
intervjuade vad branschen har för inställning till XML och då fick vi följande svar: 
 

• Person A anser att branschen är positivt inställda till XML. 
• Person B anser att branschen är mycket positiva. 
• Person C tycker att det verkar som att hela branschen är eniga om att XML kommer 

att användas i mycket stor grad inom 1-2 år. 
• Person D anser att XML är ett mycket omtalat ord och att många tror att det är 

lösningen på alla världens problem. 
• Person E anser att det är mycket prat om XML i branschen. 
• Person F säger att de flesta stora IT-företag som t.ex. SUN, IBM och Microsoft 

använder XML.  
 

5.3.2. Litteratur 
 
Vi har hittat många artiklar om användaracceptans. För att tydligare visa företagens 
inställning till XML har vi valt att redovisa innehållet ur tre artiklar. 
 
Den 16 mars 2001 publicerade Computer Sweden artikeln ”Svalt intresse för xml i 
storföretag”. Artikeln handlade om en undersökning som Computer Word hade gjort bland  
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storföretag vad det gäller intresset av XML. Undersökningen visade att intresset för XML är 
stort bland globala storföretag 
 
Den 22 oktober 2001 publicerade Computer Sweden artikeln ”Steve Ballmer framhäver 
XML-stödet”. Artikeln handlar om hur Microsofts VD Steve Ballmer ser på XML:s 
betydelse. Han menar att XML är nyckeln i Microsofts framtida tekniska strategi och att 
XML är en betydande teknik för att göra affärer på nätet. Han säger också att i framtiden 
kommer XML få lika stor betydelse som pc:n och det grafiska gränssnittet. 

 
Den 13 november 2000 publicerade Computer Sweden artikeln ”Gates hyllar xml”. Artikeln 
handlar om ett tal som Microsofts ordförande och chefsmjukvaruarkitekt höll. I talet uttryckte 
han en mycket positiv syn på XML och han ansåg att hela datorindustrin borde bygga sin 
framtid på XML.  
 

5.3.3. Slutsats- användaracceptans 
 
Efter att ha läst tidningsartiklar och intervjuat företag har vi dragit slutsatsen att XML har stor 
användaracceptans. I de flesta artiklar som vi har läst har det framkommit hur bra XML är och 
hur välvilligt inställda både små och stora företag är till XML. [23, 26, 30] Det har också 
framkommit att de företag som inte använder XML är väldigt intresserade och de flesta är på 
gränsen att satsa.  
 

5.4.  Åtkomlighet 
 
Med åtkomlighet menar vi de faktorer som underlättar användandet av XML. [7] 
 
När vi har läst befintligt material och intervjuat företag har den allmänna standarden nämnts 
som en faktor som underlättar användandet av XML. När man säger att XML är en allmän 
standard menar man att det inte är någon som har patent på den. Detta innebär att användare 
av XML inte behöver betala någon licensavgift. Företag kan inte heller göra ändringar i XML 
som gör deras applikationer inkompatibla med andra företags XML-applikationer. Standarden 
har tagits fram av organisationen W3C där Microsoft, IBM och SUN är några av 
medlemsföretagen. [19, 21, 29] 
 
Ett problem som ofta uppstår i datorsammanhang är när man ska använda sig av tecken som 
inte ingår i det engelska alfabetet. Detta problem har XML löst genom att använda sig av 
standarden Unicode. Unicode är en standard som rymmer världens alla tecken och som gör 
XML mer åtkomligt. [2, 4, 5, 15] 
 
Något annat som också gör XML mer åtkomligt som har framkommit både i tidningsartiklar 
och under intervjuerna är att XML är plattforms- och systemoberoende. Detta innebär att 
XML-program kan köras på olika operativsystem som t.ex. Windows 98 och Unix, utan att 
programmet behöver ändras. Att XML är plattforms- och systemoberoende underlättar när 
man använder XML vid bl.a. datakommunikation. [2, 3, 15]  
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5.4.1. Slutsats – åtkomlighet 
 
Efter att ha läst befintligt material och intervjuat företag har vi kommit fram till att XML är 
åtkomligt. Den viktigaste anledningen till att XML är åtkomligt är att det är plattforms- och 
systemoberoende, men även att XML är en allmän standard och att den använder sig utav 
Unicode gör det åtkomligt. 
 

5.5.  Slutsats 
 
Efter ha studerat XML:s funktionalitet, kognitiva tänkandet, användaracceptans och 
åtkomlighet har vi kommit fram till att dessa stämmer in på XML. Därför kan man dra 
slutsatsen att vår hypotes stämmer, dvs ”XML används för det är produktivt”.  
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6. Diskussion 
 

6.1.  Resultatdiskussion 
 
När vi genomförde denna utredning var det huvudsakligen två problem som uppstod. Det ena 
problemet uppstod när vi tog kontakt med företag för att be dem ställa upp på en intervju. 
Vårt mål var att intervjua tio företag, men vi fick bara ihop sju trots att vi har varit i kontakt 
med cirka tjugofem stycken. Vi ansåg att tio företag skulle vara tillräckligt många för att 
kunna dra en slutsats om vad majoriteten har för uppfattning om XML. Efter att ha studerat 
resultaten av intervjuerna kom vi fram till att det inte skulle ha påverkat resultatet om vi hade 
intervjuat tre företag till som vi hade planerat. Detta anser vi eftersom de företag som vi har 
intervjuat har ungefär samma syn på XML. Dessutom stöds vårt resultat av övrigt material 
såsom tidningsartiklar och böcker.  
 
I arbetet har vi valt att redovisa sex av resultaten från intervjuerna eftersom en av de 
intervjuad inte ville att intervjun skulle vara offentlig. Vi anser att det inte har påverkat vårt 
resultat eftersom svaren på den intervjun som vi tog bort var mycket samstämmig med de 
övriga. 
 
När vi undersökte XML kom vi fram till att det finns en del faktorer som påverkar XML:s 
produktivitet. Vi anser att det är dessa faktorer som gör XML produktivt. En av dessa faktorer 
är flexibiliteten. Under vår litteraturstudie har vi upptäckt att XML kan användas inom många 
olika områden. En annan faktor som påverkar XML:s produktivitet är att vi inte har upptäckt 
några brister hos XML. En av anledningarna till att vi inte har upptäckt några brister med 
XML är förmodligen för att XML är relativt nytt och efterhand som det används kommer 
bristerna att upptäckas. En fördel som vi har stött på i vår litteraturstudie är att XML är 
system- och plattformsoberoende. Att XML är system- och plattformsoberoende gör XML 
mer åtkomligt och förmodligen har det påverkat användaracceptansen i hög grad. En annan 
faktor är den stora uppslutningen kring XML. Det är inte bara stora företag som använder sig 
utav XML, utan även medelstora och små företag.  
 
Vi har även undersökt det kognitiva tänkandet. Vi anser att det kognitiva tänkandet är en 
viktigt faktor som påverkar XML:s produktivitet, men inte i samma utsträckning som någon 
av de andra faktorerna som vi har tagit upp. Det finns även andra faktorer som påverkar 
XML:s funktionalitet och åtkomlighet men de är i så begränsad utsträckning att utan dem 
skulle XML ändå vara produktivt. 
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Bilaga 1 – Ordlista 
 

• CSS 
CSS betyder Cascading Style Sheets. CSS är stilmallar som talar om för webbläsaren 
hur data ska presenteras. 

 
• DTD 

DTD betyder Dokument Type Definition. DTD är en teknik som används för att 
beskriva hur ett dokument ska vara uppbyggt. 
 

• Element 
Ett element består av en starttagg, sluttagg och texten de innehåller. 
 

• IETF 
Internet Engineering Task Force är en organisation som arbetar med att ta fram olika 
standarder. Några av medlemmarna i IETF är nätverksdesigner, operatörer, försäljare 
och forskare.  
 

• Parser 
Parser är en XML-tolk som har i uppgift att läsa en XML-fil och kontrollera att XML-
filen följer gällande regler. 
 

• Plattformsoberoende / Systemoberoende 
Plattformsoberoende innebär att XML-program kan köras på olika operativsystem 
som t.ex. Windows 98 och Unix, utan att programmet behöver ändras. 
 

• SGML 
SGML betyder Standard Generalized Markup Language och är sedan 1986 en 
internationell ISO-standard. SGML är ett metaspråk som används för att beskriva 
strukturen i ett dokument. 
 

• Unicode 
Unicode är en internationell teckenstandard och innebär att man kan representera alla 
världens tecken. 

 
• Unix  

Unix är ett operativsystem.  
 
• W3C 

W3C betyder World Wide Web Consortium och är en organisation som arbetar med 
att ta fram standarder för hur olika tekniker som används på Internet ska fungera, som 
t ex HTML, XML, CSS och XSL. 
 

• XLink  
XLink betyder XML Linking Language. XLink används för att göra avancerade länkar 
i XML-dokument, som t.ex. externa länkar och länkar i olika riktningar.  
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• XLink - länkar 
XLink betyder Extensible Linking Language och används för att skapa länkar i XML-
dokument. 
 

• XML Schema 
XML Schema används för att bestämma ett XML dokuments struktur, dvs det 
beskriver hur olika element, attribut, entiteter osv ska organiseras. 

 
• XPointer 

XPointer betyder XML Pointer Language. XPointer används för att länka till speciella 
platser i ett dokument eller till särskilda områden eller spännvidder. 

 
• XSL 

XSL betyder Extensible Stylesheet Language. XSL är en teknik som används för att 
formatera XML-filer. 
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Bilaga 2 – Företagsbeskrivning 
 

• Alcesys AB 
Alceyse AB är ett företag som bildades 1998 och har idag ca 50 anställda. De är 
representerade på en ort. Företagets huvudsakliga inriktning är IT-konsulttjänster, bl.a. 
inom systemutveckling, objektorientering, databaser och säkerhet. Intervjun ägde rum 
den 31 oktober 2001 med Mattias Forsberg som är anställd som konsultchef. I resultat-
beskrivningen (kapitel 4) har vi benämnt den intervjuade som person A och företaget 
som han jobbar på som företag A.  

 
• Cap Gemini Ernst & Young 

Cap Gemini Ernst & Young är ett av världens största konsultföretag med 60 000 
anställda i hela världen och 3000 i Sverige. De är representerade på 25 orter i Sverige. 
Företaget inriktar sig på strategi, systemintegration, systemutveckling, design och 
outsourcing. Intervjun ägde rum den 26 oktober 2001 med Alf Wirdling som är 
anställd som konsult. I resultatbeskrivningen (kapitel 4) har vi benämnt den 
intervjuade som person B och företaget som han jobbar på som företag B.  
 

• EPN Development AB 
EPN Development AB är ett företag med 8 anställda och är representerad på en ort. 
Deras huvudsakliga inriktning är utveckling av databasdrivna webbsystem. Intervjun 
ägde rum den 25 oktober 2001 med Johan Svensson som är företagets VD. I 
resultatbeskrivningen (kapitel 4) har vi benämnt den intervjuade som person C och      
företaget som han jobbar på som företag C.  
 

• Eyescream 
Eyescream är Sveriges första Internetbolag och bildades 1985. De har ca 80 anställda 
och är representerade på 4 orter. Företagets huvudsakliga inriktning är affärs-
automation. Intervjun ägde rum den 23 oktober 2001 med Jonas Agrell som är anställd 
som systemutvecklare och projektledare. I resultatbeskrivningen (kapitel 4) har vi 
benämnt den intervjuade som person D och företaget som han jobbar på som företag 
D.   
 

• Metamatrix Development & Consulting AB 
Metamatrix Development & Consulting AB är ett IT-konsultföretag som bildades 
1999. Företaget har idag 10 anställda och är representerad på en ort. Företaget 
huvudsakliga inriktning är informationshantering. Intervjun ägde rum den 26 oktober 
2001 med Torbjörn Norée som är företagets VD. I resultatbeskrivningen (kapitel 4) 
har vi benämnt den intervjuade som person E och företaget som han jobbar på som 
företag E.  
 

• SchlumbergerSema 
SchlumbergerSema är ett företag med 89 000 anställda och är representerad på ca 30 
orter i Sverige. Företaget inriktar sig på IT-konsulting, system integration och drift av 
affärsprocesser. Intervjun ägde rum den 26 oktober 2001 med Anders Johansson som 
är anställd som systemutvecklare. I resultatbeskrivningen (kapitel 4) har vi benämnt 
den intervjuade som person F och företaget som han jobbar på som företag F.  
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Bilaga 3 – Frågor till företag 
 
Datum: 
 

1. Företagets namn: 
2. Antal anställda: 
3. Företagets huvudsakliga inriktning: 

 
4. Svarandes 

a. Namn: 
b. E-mail: 
c. Befattning: 
d. Vill ni att dessa uppgifter ska behandlas konfidentiellt? 

 
5. Använder företaget XML? 

a. Om ja, i hur stor utsträckning? 
b. Om nej, varför inte? 

 
6. Vad använder företaget XML till? 

 
7. Varför använder ni XML istället för andra metoder? 

 
8. Vilka funktioner har XML som gör att det är bra att använda? 

 
9. Anser ni att XML behöver fler funktioner för att bli bättre? Om ja, vilka? 

 
10. Har XML effektiviserat företagets arbete? Om ja, hur? 

 
11. Har ni upplevt att några förkunskaper har hjälpt er under användning/lärande av 

XML? Om ja, vilka? 
 

12. Vad har ni för inställning till XML? 
 

13. Hur är branschens inställning till XML? 
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