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Sammanfattning 
 

 

XML är ett markeringsspråk som var tänkt att ta över efter HTML på webben, men 
som fått ett stort antal andra användningsfunktioner. Bland annat som format för att 
överföra information. I samband med att XML används för detta uppstår frågan på 
vilket sätt som de XML-dokument som blivit resultatet av informationsöverföring bör 
lagras. 

Detta examensarbete utvärderar hur XML-dokument som är resultatet av 
informationsöverföring bör lagras. Arbetets syfte var att undersöka i vilka situationer 
företag idag använder sig av XML för informationsöverföring, vilka faktorer det finns 
att ta hänsyn till vid lagring av XML-dokument och vilken lagringsstrategi som ett 
företag bör välja i en speciell situation. 

Ovanstående undersökningar genomförs genom en kombination av litteraturstudie 
samt enkät och intervju.  

På grund av att antalet företag som gick att uppbringa som använde sig av XML för 
informationsöverföring var allt för få för att några slutsatser om situationer där 
företagen använder sig av XML för informationsöverföring skulle kunna dras 
övergavs den delen av arbetet. 

Däremot utkristalliserades tre sätt att lagra XML-data som verkade lämpliga. De tre 
sätten är; som en textfil i en dokumentstruktur, i en relationsdatabas (antingen som 
attribut i databasen eller som BLOB:ar) respektive i en XML-databas. Beroende av 
vilka krav och önskemål ett företag har på sin lagring är respektive sätt mer eller 
mindre lämpligt i den enskilda situationen. 

 

Nyckelord: XML, Informationsöverföring, Lagringsstrategier, Databaser, Textfiler 
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1 Introduktion 
 
Ännu i dagens datoriserade samhälle skapar ett företag en stor volym 
pappersdokument och i dagsläget genereras huvuddelen av den data som ingår i 
pappersdokumenten från befintliga datasystem. Pappersdokumenten skrivs ut och 
kopieras innan de till slut skickas via post eller fax. Denna process har av fler och fler 
företag befunnits vara långsam, kostsam och opålitlig. Behovet av en snabbare, 
billigare och säkrare lösning för att utbyta data har hög prioritet inom många företag 
och organisationer. 
 
På 70-talet skapades de första EDI-standarderna (Electronic Data Interchange, på 
svenska elektronisk datautväxling) i USA, England och Tyskland. Med EDI menas 
överföring av strukturerad data, genom överenskommen meddelandestandard, på 
elektronisk väg från en applikation till en annan (Fredholm, 1997). EDI kan dock vara 
kostsamt och komplicerat att införa (Lennartsson, 1992). Något som måste tas med i 
beräkningarna för ett företag som önskar börja använda sig av EDI, speciellt för 
mindre företag som inte har tid eller råd att satsa fel. 
 
En lösning som kommit fram under de senaste åren är att använda sig av XML 
(eXtensible Markup Language) som format för att överföra information. Det vill säga 
att använda XML för att strukturera upp och markera innehållet i dokumenten som 
överförs (Celander, 2001). XML var från början tänkt som en ny standard som skulle 
ta över efter HTML (Hyper Text Markup Language) som markeringsspråk på 
webben. Emellertid, på grund av dess flexibilitet, används XML allt mer för andra 
saker än det som det från början var avsett för. Exempelvis används XML för att 
stödja datautbyte mellan olika applikationer inom företag eller mellan företag 
(Alfredsson, 2001). 
 
I och med att XML i allt högre utsträckning används för att överföra information 
väcks frågan på vilket sätt den XML-data som överförs ska lagras. Till exempel ställer 
Lu, Tsai & Chou (2001) frågan om XML-dokumenten ska lagras direkt i XML-
databaser eller om XML-data ska lagras i relationsdatabaser, som används inom de 
flesta företag, och vid behov översättas till och från XML-dokument. 
 
Frågan om hur XML-dokument bör lagras kommer att försöka att besvaras i detta 
arbete. Dels genom att med hjälp av intervjuer och enkäter undersöka hur ett antal 
företag som redan i dag hanterar XML-data lagrar denna data och varför de har valt 
den lagringsstrategin. Dels genom en litteraturstudie av alternativa lösningar. För att 
arbetet inte ska bli för brett och intetsägande kommer först, med hjälp av intervjuer 
och enkäter, en studie att genomföras som avser att ta reda på vilket sätt och i vilka 
situationer företagen använder sig av XML för informationsöverföring. I denna studie 
ingår att klargöra vilka intressanta situationer det finns. Sedan kommer en 
avgränsning att ske mot en viss form av situation och område. På grund av att arbetet 
fortfarande tenderar att vara allt för omfattande för att hinna lösas på avsatt tid 
kommer dessutom en avgränsning ske mot mindre företag inom området. 
 
Målet med detta arbete är alltså att undersöka om de, inom mindre företag där XML 
används för kommunikation med andra företag eller internt, bör lagra XML-dokument 
i XML-databaser, i relationsdatabaser eller som textfiler eller om det eventuellt finns 
något annat sätt som är att föredra.  
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2 Bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras intressant bakgrundsinformation som ska ge en bättre bild 
av ämnet som berörs. Till att börja med kommer en del fakta om EDI, SGML och 
HTML att behandlas. Därefter tas XML och olika former av databaser upp. Slutligen 
visas på de möjliga lagringsmetoder som kommit fram under arbetets gång samt 
beskrivs de arbeten som legat till grund för detta arbete. 
 

2.1 EDI 
 
EDI står för Electronic Data Interchange, och kan på svenska översättas till 
elektronisk datautväxling (Lennartsson, 1992). Med elektronisk datautväxling avses 
framförallt papperslös handel där normala pappersdokument (exempelvis fraktsedlar, 
kvitton, fakturor, offerter och brev) ersätts av elektroniska meddelanden. Med andra 
ord ett system där den manuella administrationen ersätts av elektroniska rutiner där 
filer överförs på ett standardiserat sätt (Fredholm, 1997). 
 
Det traditionella arbetet med att skicka dokument innebär att dokumentet först skrivs 
ut på papper, för att sedan skickas per brev till mottagaren, som därefter manuellt 
skriver in informationen från dokumentet i sitt interna datasystem. Genom att använda 
EDI reduceras de manuella arbetsmomenten i denna process och samarbetspartnernas 
datorer kommunicerar direkt med varandra. Samtidigt kan tilläggas att EDI inte enbart 
är en teknisk fråga. Endast 1/5-del av EDI-konceptet anses avse de tekniska 
aspekterna, medan resterande 80 % avser företagets sätt att arbeta i de berörda 
processerna, det vill säga förvaltningsfrågor (Fredholm, 1997). 
 
Eftersom EDI omfattar mycket mer än endast en metod att på en teknisk nivå 
strukturera den information eller data som ska överföras kan det vara förenat med 
stora kostnader och vara komplicerat att införa (Lennartsson, 1992). Detta måste 
naturligtvis tas med i beräkningarna för ett företag som står i steget att införa ett 
system för att överföra information. Speciellt för mindre företag, där en felsatsning 
kan vara ödesdiger är det viktigt att inte satsa fel. På grund av detta förknippas oftast 
EDI med stora företag som har elektronisk affärssamverkan sinsemellan (Fredholm, 
1997).  
 
Historia 

Sedan slutet på 60-talet har elektroniska affärer mellan företag ägt rum om en till en 
början i en blygsam form. Filer skickades mellan datorer i företag inom samma 
koncern eller nätverk. Då det inte fanns någon standard hade varje grupp av 
användare sitt eget filformat. (Fredholm, 1997) 
 
På 70-talet etablerades EDI i USA, England och Tyskland. De första att använda sig 
av EDI och troligen även de som myntade namnet var Amerikanska federala 
förvaltningar som US Port Authorities (hamnmyndigheten) och Department  of 
Defense (försvarsmakten). Under 70-talet började EDI sakteligen standardiseras och 
mot slutet av 70-talet kom även svenska företag att börja att använda sig av 
filöverföringar inom slutna grupper (Fredholm, 1997). 
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Under 80-talet utvecklades regionala och branschanpassade EDI-standarder. 
Användningen tog fart inom bland annat finans, transport, offentlig sektor, industri 
och handel. Det var dock främst storföretag inom slutna grupper som använde sig av 
detta system. Det uppstod ett flertal isolerade öar som var effektiva internt men som 
inte hade någon sammankoppling. I början av 80-talet lanserades även PC:n och 
datorer blev i och med detta ett allt vanligare verktyg på företagen och i hushållen. 
Mot slutet av 80-talet har EDI gått från att vara ett verktyg för automatisering till att 
ha funktionen av en pusselbit för att skapa effektivare affärsprocesser. Meddelanden 
från Edifact (en gemensam EDI-standard) stödjer nyare och effektiva processer som 
prognos, leveransplan för just-in-time och kvalitetsinformation (Fredholm, 1997). 
 
På 90-talet bröt EDI-användarna sitt mönster och istället för att verka i isolerade öar 
övergick de till att verka i ett sammanhängande landskap. Edifact fanns sedan 80-talet 
men kom till en mer omfattande användning mot slutet av 90-talet. I den senare delen 
av 90-talet slår konceptet elektroniska affärer igenom på allvar. Konceptet som 
tidigare i stort endast användes av storföretag börjar andvändas även i småföretag och 
offentliga förvaltningar (Fredholm, 1997). 
 

2.2 SGML och HTML 
 
SGML (Standard Generalizied Markup Language) är en ISO-standard som blev klar 
1986 och som är inriktad på avancerad dokumenthantering. Huvudskälet till att göra 
en standard var att uppnå leverantörsoberoende och SGML:s huvudsakliga 
användningsområde är för kvalificerad teknisk dokumentation inom stora företag. 
Vad SGML tillhandahåller är en syntax för att representera innehållet i ett dokument, 
med andra ord ett slags filformat. SGML definierar också en syntax för att skriva så 
kallade DTD:er (Document Type Definitions). En DTD beskriver regler för vad ett 
SGML-dokument får innehålla. SGML är en komplex standard med en stor mängd 
finesser och ingen använder hela standarden. SGML kräver mycket kompetens för att 
använda, vilket gör att kostnaden blir hög (Celander, 2001).  
 
HTML (HyperText Markup Language) är i sin tur baserat på SGML. Orsaken till att 
valet föll på SGML är dels att det kan användas till att definiera godtyckliga 
dokumenttyper, dels att det, eftersom det är helt textbaserat, inte kräver någon speciell 
mjukvara och dels för att det har en relativt lång och lyckad historia som bas för 
plattformsoberoende datautbyte. En första version av HTML, och webbmjukvara 
baserad på denna, kom redan 1991. Det var dock inte förrän 1994 och HTML version 
2.0 det kom en version av HTML som kunde sägas vara en korrekt SGML-
applikation. Orsaken till att denna kunde kallas korrekt var att den var definierad av 
en SGML-DTD (Wilde, 1999). 
 
Syftet med HTML var att få fram ett enkelt språk för att kunna koda text för att 
därigenom bygga hemsidor på World Wide Web och målet med HTML var att få till 
ett språk som uppfyller tre kriterier. För det första skulle det vara rikt eller med ett 
annat ord kraftfullt, det vill säga det skulle kunna stödja ett stort antal möjliga 
applikationer. För det andra skulle det vara enkelt att använda och förstå. För det 
tredje genom att fokusera på innehåll snarare än presentation skulle det ha hög 
åtkomlighet och plattformsoberoende (Wilde, 1999). 
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Nackdelen med HTML är att språket inte längre räcker till när behoven av att bygga 
komplexa webbtillämpningar ökar. Enligt Celander (2001) var problemet med HTML 
att eftersom det enbart sysslar med att beskriva webbsidor, hindrade det webbens 
fortsatta utveckling. Om syftet är att överföra generell information, alltså inte enbart 
webbsidor, måste HTML slängas ut och ett helt nytt språk, med en helt annan 
struktur, skapas. Vad som behövs är alltså ett generellt sätt att representera och 
strukturera ett innehåll. Språket måste också vara modulärt och utvecklingsbart, 
eftersom det inte gick att fördefiniera vad det skulle klara av. SGML uppfyller kraven 
och kan vara ungefär det som eftersöks. Tyvärr är SGML en mycket komplex 
standard med ett grundmurat rykte som ett paradis för gurus och dessutom behövdes 
det en del ändringar innan det passade för webben, men grundidéerna i SGML var 
klart användbara (Celander, 2001).  
 

2.3 XML 
 
I och med att behovet av ett enkelt men samtidigt kraftfullt metaspråk växte startade 
World Wide Web Consortium (W3C) ett arbete med att från SGML utveckla något 
som var enklare än SGML, men som samtidigt var bättre än HTML. I februari 1998, 
efter ett par års utvecklingsarbete tillsammans med bland andra Microsoft och 
Netscape, fastslogs den standard som kom att kallas XML (eXtensible Markup 
Language). I och med införandet av XML fick skapare av hemsidor ett mer kraftfullt 
verktyg till förfogande än vad HTML kunde erbjuda (Celander, 2001; Åström, 1999). 
 
Extensible markup language, på svenska ”utbyggbart markeringsspråk” (Åström, 
1999), är en uppsättning regler för att med hjälp av tags (sv. markeringsord eller 
taggar (Åström, 1999)) dela upp ett dokument i delar och kunna identifiera dessa 
delar. XML är en plattforms- och leverantörsoberoende metod för att lagra 
information på ett enkelt men samtidigt högt strukturerat sätt och är en delmängd av 
SGML. Ett XML-dokument innehåller information om hur datan representeras, vilket 
gör att de program som kommer i kontakt med datan har förutsättningar att veta vad 
som ska göras med den. Datan är med andra ord självbeskrivande. Det innebär att 
komplicerade datastrukturer och förhållanden kan märkas upp efter fastställda regler 
och därefter användas till att förmedla data. Formatet är speciellt anpassat för att 
överföras via Internet. XML är inte ett programmeringsspråk, utan ett metaspråk, och 
i och med det är XML-dokument heller inte program. För att XML-dokument ska 
kunna tolkas och behandlas krävs ett externt program, som till exempel en 
webbläsare, som kan läsa, och med fördel också förstå, de markeringsord som ett 
XML-dokument är uppbyggt av (Celander, 2001; Åström, 1999). 
 
I dagsläget är det mycket diskussion kring XML och XML anses förändra sättet på 
vilket mjukvara skrivs, säljs och används. XML börjar redan bli den ledande 
standarden för datakommunikation inom mjukvaruindustrin och håller snabbt på att 
ersätta EDI-system som det primära hjälpmedlet för datautbyte mellan företag. Alla 
större mjukvaruföretag är entusiastiska över XML och anser att XML innebär stora 
förändringar (Connolly & Begg, 2002; Goldfarb & Prescod, 2001). 
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2.3.1 Markup language 
 
Ett markup language är en uppsättning regler som beskriver hur en text skall 
bearbetas. Markup kan beskrivas som allt i ett dokument som inte är innehåll, där 
markup används för att ”märka upp” de olika delarna i texten. Markup används på ett 
eller annat sätt inom de flesta ordbehandlingsprogram, skillnaden är dock att inom 
XML är den markup som används endast ren text precis som dokumentets innehåll. 
För att skilja text från markup inom XML används vinkelparenteser (< och >), med 
anledning av att dessa normalt inte används i vanlig text (Celander, 2001; Åström, 
1999). 
 

2.3.2 Metaspråk 
 
Ett metaspråk fastställer de regler som ett annat språk måste använda (Tittel, 2001). 
XML är en sträng med tecken som representerar ett konstruerat dokument. Reglerna 
för att skapa en giltig XML-sträng liknar reglerna för ett språk; de innehåller en 
vokabulär av elementtyp och attributnamn samt en form av grammatik som 
bestämmer var respektive namn kan användas. Därför kan XML kallas för ett 
metaspråk (Goldfarb & Prescod, 2001). 
 

2.3.3 XML-dokument 
 
Begreppet dokument har en vidare betydelse i XML-världen än endast något som kan 
läsas av människor. Dokument betyder här en samling av information, vars innehåll, 
struktur och användningssätt kan vara vad som helst. Inget är heller sagt om dess 
existens. Det kan existera i form av en fil, ett objekt i en databas eller som några 
tabeller i en relationsdatabas (Celander, 2001). 
 
Korrekta XML-dokument 
 
För att få kallas för ett XML-dokument måste ett dokument vara korrekt, på engelska 
”well formed”. För att vara korrekt måste det uppfylla vissa regler på hur det ska vara 
uppbyggt (Celander, 2001; Åström, 1999). Enligt Åström (1999) är dessa regler:  

• Dokument måste börja med en XML-deklaration. 

• Alla element utom de tomma måste ha både start- och sluttagg. 

• Taggar som skapar tomma element måste sluta med tecknet /. 

• Dokumentet måste ha ett rotelement som innesluter allt annat innehåll. 

• Element får omsluta andra element men inte vara överlappande. 

• Tecknen <, > och & får endast användas för att skapa taggar och 
teckenkoder. 

• De enda teckenkoder med bokstäver som får förekomma är &amp;, &lt;, 
&gt;, &quot; och &apos;. I övrigt måste numeriska teckenkoder 
användas. 
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För att tydliggöra reglerna kommer nedan ett kort exempel på ett korrekt XML-
dokument: 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<Hundraser> 
 <Rubrik>Några favorithundraser</Rubrik> 
 <Hundras> 
  <Namn>Beagle</Namn> 
  <Mankhöjd><Min>33</Min><Max>40</Max></Mankhöjd> 
  <Typ>Drivande jakt</Typ> 
 </Hundras> 
 <NyRad/> 
 <Hundras> 
  <Namn>Schäfer</Namn> 
  <Mankhöjd><Min>55</Min><Max>65</Max></Mankhöjd> 
  <Typ>Brukshund</Typ> 
  <Typ>Vallhund</Typ> 
 </Hundras> 
 <NyRad/> 
 <Hundras> 
  <Namn>Golden Retriever</Namn> 
  <Mankhöjd><Min>51</Min><Max>59</Max></Mankhöjd> 
  <Typ>Apporterande fågelhund</Typ> 
 </Hundras> 
 <NyRad/> 
</Hundraser> 

 
Giltiga XML-dokument 
 
När ett dokument följer reglerna och den logiska strukturen i ett schema (se nedan), 
sägs dokumentet vara giltigt, på engelska ”valid”. Det är underförstått att dokumentet 
då också är korrekt, det vill säga att det följer de grundläggande reglerna för XML-
syntax (Celander, 2001; Åström, 1999). Med andra ord kan ett XML-dokument vara 
endast korrekt, det vill säga följa de grundläggande reglerna för XML-syntax, men 
inte vara endast giltigt, det vill säga följa reglerna och den logiska strukturen i ett 
schema. 
 

2.3.4 Regler för innehållet i XML-dokument (scheman) 
 
XML är i grunden självbeskrivande eftersom markeringsorden finns med som en 
integrerad del av dokumenten. Detta räcker långt för att beskriva innehållet i 
dokumentet och en applikation som läser ett dokument, kan mycket väl klara sig med 
enbart detta. Emellanåt finns det dock önskemål om att kunna låsa ett dokument till 
att ha ett visst innehåll eller struktur och att kunna testa att det följer de givna reglerna 
för innehåll och struktur. I XML finns det en möjlighet att specificera vilka 
markeringsord, eller element, som får förekomma och i vilken ordning de får 
förekomma samt beskriva vilka subelement, attribut och relationer som är tillåtna 
inom ett element. Detta kallas att specificera ett schema för hur innehållet i 
dokumentet ser ut, eller borde se ut. W3C erbjuder idag två notationer för att definiera 
dessa schema, DTD:er och XML-Schema (Celander, 2001). 
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Ett dokument kan följa flera scheman samtidigt. Olika scheman kan använda sig av 
olika notation och det finns inget som hindrar att ett schema använder en notation som 
skiljer sig från DTD eller XML-Schema. Andra exempel på scheman, utan officiell 
uppbackning från W3C, är RELAX NG och Schematron liksom systemutvecklingens 
UML eller STEP-världens EXPRESS. Ett schema behöver inte heller vara någon 
egentlig schema-notation som sådan, det kan i princip vara vilken ”anordning” som 
helst som uttrycker något om innehållet. Olika scheman kan ha olika syften och 
fungera på olika begreppsmässiga nivåer (Celander, 2001). 
 
För att kontrollera giltigheten hos ett dokument används en separat XML-tolk som 
använder sig av ett schema för att kontrollera nämnda giltighet. Det finns två sorters 
tolkar, de som kan använda sig av scheman och de som inte kan det. De som kan 
använda sig av scheman kallas validerande, de som inte kan det kallas icke-
validerande. De som är icke-validerande kan endast kontrollera att dokumentet är 
korrekt (Åström, 1999). 
 
DTD 
 
DTD står för Document Types Definition och dess syntax ingår i grundstandarden för 
XML. Dock använder sig DTD:er av en egen syntax, skild från XML. DTD-konceptet 
har XML ärvt från SGML. DTD-syntaxen är lite udda och inte särskilt kraftfull. Den 
har sitt ursprung i klassisk dokumenthantering och är knappast lämpad för generellt 
bruk. Ett par nackdelar med DTD:er är att de inte har stöd för olika datatyper och att 
de inte kan använda sig av arvsfunktioner. En DTD påverkar normalt sett inte 
innehållet i ett dokument (som hävdar att det följer DTD:n). Det finns dock två sätt 
där innehållet ändå kan påverkas. Det ena sättet är att en DTD definierar eventuella 
entiteter som anropas i dokumentet. Det andra sättet är påverkan via fördefinierade 
default-värden på attribut. Det går att skriva en DTD för varje typ av dokument, dock 
är ofta valfriheten stor om att använda en DTD eller inte (Celander, 2001; Åström, 
1999). 
 
XML-Schema 
 
Förutom DTD:er finns det ytterligare en teknik, denna är framtagen av Microsoft och 
åstadkommer i stort sett samma sak och kallas XML-Scheman. Ett XML-Schema 
beskriver strukturen i ett XML-dokument, vilka taggar som får förekomma och hur 
dessa ska vara nästlade till varandra. Det kan liknas vid ett databasschema som 
beskriver lagringsstrukturen i en databas, det vill säga tabeller, fält och relationer 
mellan tabeller. Ett schema använder sig av XML:s syntax samt har stöd för olika 
datatyper, det går alltså att definiera olika fält och vilken typ av information de ska 
innehålla. Ta som exempel en tagg som personnummer, där skulle det vara möjligt att 
styra inmatningen till att det måste vara siffror som fylls i. Det kan göras med ett 
XML-Schema men inte med en DTD (Celander, 2001; Åström, 1999). 
 

2.3.5 Användningssätt för XML 
 
XML handlar om att strukturera upp och förmedla information. Eftersom XML inte är 
bundet till något visst applikationsområde eller till någon viss typ av problem kan det 
användas i väldigt många olika sammanhang. Sättet att använda XML kan dock delas 
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upp i två huvudgrupper. Nämligen förmedla något som endast ska användas av 
datorer eller något som även skall kunna läsas av människor (Celander, 2001). 
 
Bourret (2002) skriver om två termer, ”data-centric documents” (datacentrerade 
dokument) och ”document-centric documents” (dokumentcentrerade dokument). 
Bourret (2002) beskriver datacentrerade dokument som dokument som använder 
XML som en informationsbärare. Dessa dokument är främst avsedda för maskinell 
läsning och exempel på dylika dokument skulle kunna vara försäljningsorder, 
flygtidtabeller, vetenskapliga data och lagerinventeringar. Dokumentcentrerade 
dokument är enligt Bourret (2002) istället främst avsedda för mänsklig bearbetning 
eller läsning. och exempel på dokumentcentrerade dokument skulle kunna vara 
böcker, e-post, tidningar och annonser. 
 
Om ett XML-dokument används för att skicka meddelanden mellan applikationer 
brukar det handla om rätt enkla XML-dokument. Om ett XML-dokument dessutom 
skall kunna läsas av en människa, blir det hela genast mer komplext. Dessa dokument 
måste bland annat innehålla information om hur de skall presenteras på en bildskärm 
eller på ett papper. I sådana fall behövs något som kallas för stilmallar. Skall 
dokumentet bara läsas av datorer, behövs inga stilmallar (Celander, 2001). 
 
Det går också att se en skillnad på förväntad livslängd av XML-dokumenten mellan 
de två användningssätten. Meddelanden mellan applikationer brukar innebära att 
dokumenten har kort livslängd, kanske några sekunder. Meddelanden som ska läsas 
av människor innebär ofta att dokumenten har lång livslängd (Celander, 2001). 
 

2.3.6 Användningsområden för XML 
 
Istället för HTML 
 
XML löser enligt Åström (1999) en rad olika problem som är associerade med 
HTML. Ett sådant problem är att HTML blandar innehåll och presentation. XML 
separerar innehåll och presentation genom att den information som ett XML-
dokument ska innehålla sparas i en fil tillsammans med de olika taggarna som ingår 
och i en annan fil beskrivs hur taggarna ska tolkas, det vill säga hur de ska formatera 
innehållet. Detta gör det mycket enkelt att ändra layout på en webbsida för att till 
exempel anpassa den till andra format. Det enda som behöver göras är att byta ut filen 
som beskriver hur taggarna ska tolkas. 
 
En fördel med XML är att i och med att namnet på ”taggarna” kan väljas av 
tillverkaren av dokumentet beskriver XML innehållet på ett mycket bättre sätt än 
HTML gör (Åström, 1999).  
 
Den största fördelen med XML jämfört med andra markeringsspråk, såsom HTML, är 
enligt Tian m.fl. (2001) att varje XML-dokument kan ha en DTD associerad med sig. 
I och med det är det möjligt att ställa mycket mer avancerade frågor mot dokumentet 
än vad som är möjligt med nyckelordsbaserade sökningar. 
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Förbättrade sökmotorer 
 
Eftersom XML särskiljer mellan struktur och presentation gör det att representationen 
av data mer liknar den som förekommer i databaser. Detta ger möjligheten att 
manipulera datainnehållet och åstadkomma mer förbättrade sökmöjligheter än dagens 
sökmotorer på webben har (Abiteboul, 1999, i Alfredsson, 2001; Connolly & Begg, 
2002). 
 
För överföring av information (EDI) 
 
Eftersom överföring av information är det användningsområde som detta arbete 
cirklar kring kommer det att tas upp under en egen rubrik nedan. Var god se, kapitel 
”2.3.7 XML som stöd för överföring av information (EDI)”. 
 
Att utveckla mer kraftfulla språk eller förbättra gamla  
 
Med hjälp av XML går det att skapa nya markerinsspråk (Åström, 1999). Ett exempel 
på ett sådant språk är XHTML. XHTML 1.0 är en omarbetad version av HTML 4.0 
som använder sig av strukturen i XML för att uppnå högre flexibilitet (Tittel, m.fl., 
2001). 
 

2.3.7 XML som stöd för överföring av information (EDI) 
 
XML-språket ger ett antal fördelar när det används som stöd i samband med 
informationsöverföring (Celander, 2001; Connolly & Begg, 2002; Goldfarb & 
Prescod, 2001; Åström, 1999): 
 

• XML har börjat att få bred acceptans på marknaden vilket leder till att fler och 
fler företag börjar att använda sig av det. 

• XML är en relativt enkel standard, mindre än 50 sidor lång. Det var designat 
som ett textbaserat språk som är läsbart för människor och tämligen tydligt. 

• Det egna informationsbehovet för ett företag kan definieras genom att märka 
upp informationen med XML. 

• Överföringen görs med XML-kod istället för med till exempel ASCII CSV 
(Comma Separated Value), vilket ger tillgång till fler tecken och 
språkuppsättningar. XML är baserat på ISO 10646, Unicode 
teckenuppsättningen, och har därför inbyggt stöd för text på alla världens 
alfabet och därtill finns det möjlighet att i XML-koden beskriva vilket språk och 
kodning som används. Dessutom kan problem som uppstår när en CSV-fil inte 
följer den struktur som är angivit för den undvikas. 

• Tekniken ger felkontroll och validering av data, vilket innebär att ingen 
tvetydighet uppstår i överföringarna. 

• Multimediafiler, processer och data kan skickas i samma meddelande, vilket ger 
rikare informationsöverföring. 

• Möjlighet ges att generera HTML-kod för publicering i en webbläsare. 
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• XML är både plattforms- och leverantörsoberoende vilket gör att XML fungerar 
på alla system som har stöd för det, oberoende av leverantör. 

• Det finns stöd för avancerade länkningsfunktioner. 

• Så kallade stylesheets används för transformering och presentation. 

• Inga behov av dyrbara samarbeten med VAN-företag, eftersom en vanlig 
Internetuppkoppling kan användas för hantering av datatrafiken mellan parterna. 

• Det är relativt enkelt att lära en användare att använda XML:s 
meddelandeformat, redan efter några timmar kan en användare förmodas kunna 
använda sig av XML. 

 

2.3.8 Ställa frågor mot XML-dokument (XML Query) 
 
Det finns ofta behov av att kunna genomföra företeelser som datautvinning, 
dataomvandling och dataintegrering mot XML-dokument. Dessa företeelser är typiska 
databaskoncept som kräver ett frågespråk för att kunna utföras. På grund av att XML-
data är oregelbunden går det dock inte att använda, i databassammanhang, välkända 
frågespråk som till exempel SQL och OQL, direkt mot XML-dokument. Däremot 
finns det ett antal semistrukturerade frågespråk som exempelvis XML-QL, UnQL och 
XQL som går att använda (Connolly & Begg, 2002).  
 
Till exempel skulle en fråga i XML-QL som hämtar ut efternamnet på ägarna till 
hundar som är äldre än 14 år ur ett XML-dokument kunna se ut som följer: 
 
WHERE<Dog> 
 <Age> $A </Age> 
 <Ovner>  
 <Name> <FName> $F </FName> <LName> $L </LName> </Name>  
 </Ovner> 
 </Dog> 
 IN ”http://www.doggysite.com/dogs.xml”  
 $A > 14 
CONSTRUCT <LName> $L </LName> 
 
XML Query 
 
XML Query är en teknisk specifikation framtagen av W3C och syftar till att utveckla 
programvaror som gör det möjligt att göra sökningar mot XML-dokument. Arbetet 
med XML Query har siktet inställt på att uppnå en samverkan mellan webbvärlden 
och databasvärlden med det slutliga målet att kunna komma åt samlingar av XML-
dokument på samma sätt som vi idag kommer åt information i databaser. Den 
arbetsgrupp inom W3C som arbetar med detta avser att ta fram en datamodell för 
XML-dokument, en uppsättning frågeoperatorer för denna modell och ett frågespråk 
baserat på dessa frågeoperatorer (Connolly & Begg, 2002).  
 
XML Query Data Model 
 
XML Query Data Model definierar enligt Connolly & Begg (2002) informationen 
som finns i indatan till en XML Query Processor och utgör grund för XML Query 
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Algebra. XML Query Data Model är baserad på XML Information Set som innehåller 
beskrivningen av informationen i ett korrekt XML-dokument, men kräver enligt 
Connolly & Begg (2002) följande nya funktioner för att uppfylla de uppställda 
kraven:  

• Stöd för typerna i XML Schema 

• Sätt att representera samlingar av dokument och enkla och komplexa 
värden 

• Sätt att representera referenser 
 
I Query Data Model ges en exakt och formell definition av hur värden i datamodellen 
är konstruerade och hur åtkomst till dessa går till. En instans av XML Query Data 
Model representerar en eller flera kompletta XML dokument eller delar av sådana och 
XML Query Data Model specificerar vilken information i dokumenten som är 
åtkomlig. Den specificerar däremot inte gränssnitt eller bindningar mot det 
programmeringsspråk som används för att representera eller komma åt data (Connolly 
& Begg, 2002).  
 
XML Query Algebra 
 
XML Query Algebra bygger på XML Query Data Model, är inspirerad av frågespråk 
såsom SQL och OQL och utgör den formella basen för ett XML Query Language. Det 
finns två syften med denna algebra, dels att ange en semantik för frågespråket, dels att 
stödja frågeoptimeringen (Connolly & Begg, 2002).  
 
XQuery 
 
XQuery är ett frågespråk framtagit av W3C och som är härlett ur ett XML-frågespråk 
kallat Quilt. Quilt har i sin tur lånat egenskaper från andra språk. Från Xpath och 
XQL har syntax för att uttrycka sökvägar som är lämpliga för hierarkiska strukturer 
lånats. Från XML-QL togs notation för att knyta variabler och för att använda knutna 
variabler för att skapa nya strukturer. Från SQL togs idén om en serie satser baserade 
på nyckelord som ger mönster för att omstrukturera data (SELECT-FROM-WHERE-
mönster i SQL). Från OQL togs tanken om ett funktionellt språk sammansatt av flera 
olika sorters uttryck som kan nästlas. Tanken är att språket ska vara litet och 
lättimplementerat där frågor är koncisa och enkla att förstå. Det skall också vara 
tillräckligt flexibelt för att kunna användas mot en rad källor, som databaser och 
dokument (Connolly & Begg, 2002; Goldfarb & Prescod, 2001). 
 

2.3.9 Exempel på XML-kodning 
 
För att läsaren lättare ska kunna förstå och sätta sig in i XML, visas nedan ett mindre 
exempel på hur XML-dokument kan se ut. Inledningsvis kommer några 
grundläggande definitioner att gås igenom. 
 
Tagg: Ett stycke kod som definierar ett elementnamn. 
 
Element: Ett element utgörs av en starttagg, en sluttagg samt texten däremellan. 
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Huvud- och underelement: Alla element i ett XML-dokument ingår i en slags 
hierarkisk struktur. Ett element som står innanför ett annat element sägs vara 
underelement till det andra elementet. Likaså sägs ett element som står utanför ett 
annat vara huvudelement till det andra elementet. 
 
En sak som är viktig att komma ihåg är att XML, till skillnad från HTML, gör 
skillnad på stora och små bokstäver. <Person>, <person> och <PErSon> tolkas alltså 
alla som olika taggar. 
 
Slutligen ett exempel på XML-dokument, detta dokument verifieras med hjälp av en 
DTD som visas efter dokumentet. I detta fall anses DTD:en vara skriven i en separat 
fil, något som inte är nödvändigt. En DTD kan ligga i samma fil som dokumentet som 
den ska verifiera, dock förloras i sådana fall möjligheten till återanvändning av 
DTD:en. XML-dokumentet nedan ska representera strukturen på en skivsamling av 
något slag. En något mager skivsamling kan tyckas eftersom den endast innehåller två 
skivor, men den ska förhoppningsvis kunna ge en grundläggande förståelse för 
strukturen i XML. Den första skivan innehåller tre låter och den andra endast en. 
Observera att radnumreringen endast är till för att underlätta återkoppling till separata 
rader vid diskussionen som kommer efter och inte är nödvändig i normala fall. 

 
 1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone=”no”?> 
 2 <!DOCTYPE Skivsamling SYSTEM “skivsamling.dtd”> 
 3 <Skivsamling> 
 4  <Rubrik>Min skivsamling</Rubrik> 
 5  <Skiva Skivtyp=”CD”> 
 6   <Skivnummer>1</Skivnummer> 
 7   <Skivnamn>Samlat joddel</Skivnamn> 
 8   <Låt> 
 9    <Låtnummer>1</Låtnummer> 
 10    <Låtnamn>Låt oss joddla</Låtnamn> 
 11    <Låtlängd>3.41</Låtlängd> 
 12   </Låt> 
 13   <Låt> 
 14    <Låtnummer>2</Låtnummer> 
 15    <Låtnamn>Låt oss joddla lite mer</Låtnamn> 
 16    <Låtlängd>4.53</Låtlängd> 
 17   </Låt> 
 18   <Låt> 
 19    <Låtnummer>3</Låtnummer> 
 20    <Låtnamn>Joddel i fjällen</Låtnamn> 
 21    <Låtlängd>8.21</Låtlängd> 
 22   </Låt> 
 23  </Skiva> 
 24  <Skiva Skivtyp=”LP”> 
 25   <Skivnummer>2</Skivnummer> 
 26   <Skivnamn>Andra sånger</Skivnamn> 
 27   <Låt> 
 28    <Låtnummer>1</Låtnummer> 
 29    <Låtnamn>Låt oss sjunga</Låtnamn> 
 30    <Låtlängd>4.48</Låtlängd> 
 31   </Låt> 
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 32  </Skiva> 
 33 </Skivsamling> 

 
Nedan kommer en kortfattad förklaring av ovanstående XML-dokument. 
 
Rad: Kommentar: 

 1 På första raden finns en XML-deklaration, något som alla XML-dokument 
måste börja med. Denna deklaration talar om vilken version av XML och 
vilken teckenuppsättning som används. Dessutom säger standalone=”no” att 
det finns en dokumentdefinition kopplad till dokumentet. 

 2 Taggen !DOCTYPE på rad två länkar till en extern dokumentdefinition, i 
detta fall filen skivsamling.dtd. !DOCTYPE visar dessutom vilket element 
som ska vara rotelement, i detta fall elementet Skivsamling. 

 3 På rad tre kommer starttaggen för rotelementet i dokumentet. Alla XML-filer 
måste ha ett element som innesluter alla andra element. I detta fall heter 
elementet Skivsamling. 

 4 På fjärde raden finns det första ”vanliga” elementet. Elementnamnet är 
Rubrik, vilket tyder på att det handlar om någon överskrift av något slag. Det 
fullständiga elementet är <Rubrik>Min skivsamling</Rubrik>, det vill säga 
ett element består av en starttagg, en sluttagg och mellanliggande text. 

 5 På rad fem startar ett element Skiva med en starttagg. Skiva innesluter dels 
andra element och har dels ett attribut, Skivtyp, som beskriver vilken sorts 
skiva det handlar om. I det här fallet har Skivtyp värdet CD. Som vi kan se på 
efterföljande rader innesluter Skiva elementen Skivnummer, Skivnamn och 
Låt. Låt i sin tur innesluter fler element.  

 8 På rad åtta kommer starttaggen för det första elementet låt. 

 12 På rad tolv avslutas det första elementet låt med en sluttagg. 

 23 På rad 23 avslutas det första elementet Skiva med en sluttagg. 

 24 På rad 24 börjar ett nytt element Skiva med en stattagg. 

 33 På rad 33 avslutas rotelementet Skivsamling, i och med det är dokumentet 
avslutat och inget mer får skrivas efter det. 

 
Dokumentet ovan verifieras med hjälp av en DTD som kallas skivsamling.dtd och 
som visas nedan. 
 

 1 <!ELEMENT Skivsamling ANY> 
 2 <!ELEMENT Rubrik (#PCDATA) *> 
 3 <!ELEMENT Skiva (Skivnummer?, Skivnamn, Låt*> 
 4 <!ELEMENT Skivnummer (#PCDATA) *> 
 5 <!ELEMENT Skivnamn (#PCDATA) *> 
 6 <!ELEMENT Låt (Låtnummer?, Låtnamn, Låtlängd)> 
 7 <!ELEMENT Låtnummer (#PCDATA) *> 
 8 <!ELEMENT Låtnamn (#PCDATA) *> 
 9 <!ELEMENT Låtlängd (#PCDATA) *> 
 10 <!ATTLIST Skiva Skivtyp (CD|LP|EP) ”CD”> 
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Nedan kommer en förklaring av ovanstående DTD. 
 
Rad: Kommentar: 

 1 Deklaration av ett element sker med taggen !ELEMENT. På rad ett visar 
nyckelordet ANY att elementet Skivsamling kan innehålla både text och andra 
element. Därför används ANY ofta till rotelementet. Att Skivsamling är 
rotelementet bestämdes redan på rad två i XML-dokumentet med hjälp av 
taggen !DOCTYPE. 

 2 På rad två deklareras att elementet Rubrik endast kan innehålla text med 
hjälp av nyckelordet #PCDATA. Stjärnan (*) efter parantesen visar att Rubrik 
kan bestå av valfritt antal tecken. 

 3 På rad tre deklareras att elementet Skiva innesluter tre andra element, 
Skivnummer, Skivnamn och Låt. Frågetecknet efter Skivnummer visar att 
Skivnummer kan förekomma noll eller en gång. Stjärnan (*) efter Låt visar 
att Låt kan förekomma från ingen upp till många gånger. 

 10 Deklarationen av attribut sker med taggen !ATTLIST. På rad tio deklareras att 
elementet Skiva har ett attribut Skivtyp. I parentesen efter Skivtyp deklareras 
att giltiga värden för Skivtyp är CD, LP och EP. Sist deklareras att om inget 
värde anges för Skivtyp får Skivtyp automatiskt värdet CD. 

 

2.4 Databaser 
 
En databas är en strukturerad lagringsplats med data (information, sifferuppgifter) 
som lagras och bearbetas med hjälp av en dator. Databasens viktigaste kännetecken är 
dess struktur, vilken kan beskrivas som ”en självbeskrivande samling av integrerade 
register”. Ytterligare ett viktigt kännetecken för en databas är fokus på datainnehållet 
snarare än på det program som används för att hantera informationen. Termen databas 
avser alltså en viss datamängd, till exempel alla kunder, beställningar och fakturor hos 
ett företag. För att kunna hantera en databas krävs en programvara, en 
databashanterare eller DBMS (DataBase Management System). Sådana finns av olika 
teoretisk konstruktion och av olika fabrikat. Med konstruktionen följer också ett 
programspråk eller en modell för hur data kan hanteras (Connolly & Begg, 2002).  
 
Nedan kommer kortfattat de databaskonstruktioner som nämns i andra samanhang i 
detta arbete att gås igenom. Genomgången har inte något att göra med om dessa 
databaskonstruktioner har undersökts närmare med avseende på deras lämplighet att 
användas i samband med lagring av XML-dokument. Om några sådana 
undersökningar eller slutledningar har gjorts kommer dessa att tas upp i kapitlen 
analys och slutsatser. 
 

2.4.1 Relationsdatabaser 
 
Den absolut vanligast förekommande konstruktionen idag är relationsdatabasen och 
programspråket SQL. Relationsdatabasen fick sitt genomslag under 1970-talet och har 
sitt ursprung från 1970, då Edgar F. Codd skrev en artikel där han föreslog en 
databasmodell som byggde på den matematiska teorin relationsalgebra, varifrån 
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namnet på den grupp av databaser som bygger på denna teori kommer (Connolly & 
Begg, 2002).  
 
En relationsdatabas är en databas där data lagras i tabeller, så kallade relationer. Alla 
tabeller har ett namn och består av ett antal namngivna attribut som alla har en 
datatyp. Tabellen är en oordnad samling av dataposter, vanligen kallade rader eller 
poster, som alla har samma format, det vill säga samma uppsättning attribut. Varje rad 
i tabellen innehåller ett värde per attribut. Alla operationer på databasen tar tabeller 
och villkor som argument och ger tabeller som resultat (Connolly & Begg, 2002).  
 
Den viktiga nyvinningen var att dessa operationer kunde uttryckas i ett deklarativt 
språk. Programmen som opererade på databasen var betydligt mer avskärmade från 
detaljerna i hur databasen var organiserad och därmed mindre känsliga för ändringar i 
databasen och dessutom var databaser med mer än en tabell en nyhet i slutet av 1970-
talet. Det deklarativa språket för att arbeta med relationsdatabaserna standardiserades 
med tiden under namnet SQL (Standardized Query Language) och under 80-talet 
etablerade det sig definitivt som marknadsledande (Connolly & Begg, 2002).  
 
BLOB:ar 
 
BLOB står för binary large objects och är ett datavärde som innehåller binär 
information som representerar till exempel en bild, en digital video, digitalt ljud eller 
något annat stort ostrukturerat objekt. Många relationsdatabaser kan idag lagra 
BLOB:ar, men databasen som lagrar en BLOB har ingen kunskap om vad BLOB:en 
innehåller eller dess inre struktur. Detta förhindrar databasen från möjligheten att 
ställa frågor mot eller utföra operationer på en BLOB. Vanligtvis finns inte ens 
informationen i en BLOB lagrad direkt i databasen, utan databasen innehåller endast 
en referens till en extern fil (Connolly & Begg, 2002) 
 

2.4.2 Objektorienterade databaser 
 
I början på 1990-talet började objektorienterad teknologi vinna terräng och under 
1990-talet lanserades objektorienterade databaser som ett intelligentare alternativ till 
relationsdatabaser. Tanken var att överföra det objekt som fanns i primärminnet direkt 
i databasen istället för att transformera det för att lagra det i en relationsdatabas och 
sedan transformera det igen för att det skulle återuppstå som ett objekt. Dessa objekt 
kan dels ha en komplex uppbyggnad och ett tillstånd, men kan dessutom ha ett 
beteende beroende på typ av objekt. Ett objekt kan lagra vilka förhållanden det har till 
andra objekt och objekt kan ärva egenskaper från varandra (Connolly & Begg, 2002; 
Silberschatz, Korth & Sudarshan, 1997). 
 
De objektorienterade databaserna var tidigt väl lämpade för specialiserade 
applikationer med mycket komplexa datastrukturer som till exempel CAD-system och 
Geografiska Informationssystem. Relationsdatabaserna hade emellertid den stora 
fördelen att den interna lagringsstrukturen var enklare och därmed också enklare att 
hantera med avseende på andra kriterier som exempelvis samtidighetskontroll och 
prestanda. Till det ska läggas att det var få som använde sig av objektorienterade 
databaser, vilket var ett hinder i sig eftersom det innebar att det fanns få människor 
med erfarenhet av systemen och att det saknades standarder. Dessutom var 
konkurrensen från relationsdatabaser och de nya objektrelationsdatabaserna stor. De 
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objektorienterade databaserna fick därför inte det förväntade genomslaget och tog inte 
marknadsandelar i det tempo som först hade trotts (Connolly & Begg, 2002; 
Silberschatz, m.fl., 1997). 
 

2.4.3 Objektrelationsdatabaser  
 
Under 1990-talet lanserades objektorienterade databaser som ett intelligentare 
alternativ till relationsdatabaser, men dessa fick inte det förväntade genomslaget. 
Däremot infördes vissa objektorienterade idéer i de befintliga relationsdatabaserna 
och följden blev objektrelationsdatabaserna. En objektrelationsdatabas är som namnet 
indikerar en relationsdatabas utvidgad med vissa objektorienterade begrepp. Datan är 
fortfarande knuten till tabeller och kolumner, men mekanismer har införts för att 
kunna betrakta både en rad och kolumnerna i en rad som objekt. I en traditionell 
relationsdatabas består fälten i tabellerna av fördefinierade typer som till exempel 
INTEGER, CHAR, VARCHAR och DATE. Dessa fördefinierade typer har ett antal 
tillåtna operationer knutit till sig som även dessa är fördefinierade (Connolly & Begg, 
2002; Stonebraker, 1996).  
 
En objektrelationsdatabas tillåter definition av egna datatyper och tillhörande 
operationer. Antag att en databas för ett geografiskt informationssystem håller på att 
utvecklas och det finns behov av ett antal geometriska primitiv. I ett objektorienterat 
programmeringsspråk går det att deklarera ett antal typer såsom POINT, LINE och 
POLYGON. Detta går även att göra i en objektrelationsdatabas och sedan tilldela 
dessa nya typer till fält i tabellerna och ställa frågor som inte går, eller är mycket 
svåra, att ställa med vanlig SQL (Connolly & Begg, 2002; Stonebraker, 1996). 
 
I tillägg till egendefinierade datatyper införs begrepp som aggregerade datatyper, 
mängder och referenser. Dessa begrepp gör det möjligt att beskriva komplexa 
objektstrukturer trots att databasen i grunden är en relationsdatabas. Datastrukturen 
som uppstår i objektrelationsdatabaserna blir en sorts hybrid mellan en ren 
relationsdatabas med enbart tabeller och en komplex grafstruktur av objekt som i en 
objektorienterad databas. Detta innebär nya svårigheter, och vi kommer med all 
säkerhet att se en vidare utveckling inom detta området innan vi kan tala om att de två 
världarna verkligen har mötts. Det finns dock motståndare både i lägret som 
förespråkar relationsdatabaser och i lägret som föredrar objektorienterade databaser. 
Dessa motståndare anser att objektrelationsdatabaserna inte tillför någonting positivt, 
utan istället endast tillför det negativa från det andra lägret (Connolly & Begg, 2002; 
Stonebraker, 1996). 
 

2.4.4 Hierarkiska databaser 
 
Den första generationen av databassystem var centrerad kring hur data lagrades och 
de allra första systemen byggde på en hierarkisk modell av data. Posterna 
organiserades som en samling av trädstrukturer. Gemensamt för dessa system var att 
datan nåddes genom navigation i strukturerna, det vill säga posterna var 
sammankopplade via länkar och posterna söks ut genom att följa dessa länkar i 
strukturen. En konsekvens av detta är att programmen som skall nå datan måste veta 
exakt hur datan är organiserad. En fördel med denna typen av databaser är att de är 
effektiva, men en allvarlig begränsning är just den hårda koppling mellan databas och 
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applikation. Applikationerna är extremt känsliga för ändringar i strukturen i databasen 
och eftersom datamodeller normalt förändras med tiden finns det i detta ett allvarligt 
underhållsproblem (Connolly & Begg, 2002; Silberschatz, m.fl., 1997). 
 

2.4.5 Spatiala databaser 
 
Spatial databaser är databaser som lagrar spatial data, det vill säga data som beskriver 
position och geometrisk form för olika objekt som befinner sig på en yta eller i en 
rymd, spatial data kan alltså vara både två- och tredimensionell. Typiska objekt är 
punkter, linjer och polygoner. En geografisk databas är en speciell form av spatial 
databas som lagrar information som berör geografiska platser. Till exempel skulle en 
speciell geografisk databas kunna innehålla data från en karta som beskriver en stad. 
Denna databas skulle kunna lagra en representation av staden som beskriver relativa 
avstånd mellan exempelvis vägar, parker och större kommersiella områden i staden 
samtidigt som den lagrar längden på vägarna, planteringarnas position i parkerna och 
de kommersiella områdenas utsträckning. En sak som gör spatial data unik i 
jämförelse med annan data som annars lagras i databaser är det faktum att den består 
av ett oändligt antal punkter i en rymd, inte ett bestämt antal entiteter som till exempel 
banktransaktioner eller invånare i en stad. Den är heller inte lika okomplicerad som 
icke-spatial data (Laurini & Thompson, 1992). 
 

2.4.6 XML-databaser 
 
Till att börja med måste det klargöras att XML-dokument i sig själva inte är en 
databas annat än möjligen om det med databas menas en samling med data. På många 
sätt gör detta att XML-dokument inte skiljer sig från andra filer; alla filer innehåller 
någon form av data. XML har i och för sig några fördelar som databasformat. Det är 
till exempel självbeskrivande, det är portabelt och det kan beskriva data i träd- eller 
grafstrukturer. Tillsammans med sina omgivande tekniker bildar XML en sorts 
DBMS, men inte något fullständigt sådant. Några av de saker som normalt kan 
återfinnas i databaser och som XML tillhandahåller är lagringsutrymme i form av 
XML-dokument och scheman som exempelvis DTD:er och XML-scheman. Andra 
saker är frågespråk som till exempel XQuery, XPath och XQL och 
programmeringsgränssnitt som till exempel SAX och DOM. Dock saknar XML 
många av de saker som normalt kan återfinnas i ”riktiga” databaser som till exempel 
effektiv lagring, indexering, säkerhet och triggers (Bourret, 2002). 
 
XML-databaser, på engelska Native XML databases, är databaser som är speciellt 
utformade för att lagra XML-dokument. Som andra databaser stödjer de företeelser 
som transaktioner, säkerhet, fleranvändartillgänglighet och frågespråk. Den enda 
skillnaden jämfört med andra databaser är att den inre strukturen (modellen) på XML-
databaser är baserad på XML och inte någonting annat, som till exempel 
relationsmodellen. Uttrycket ”native XML database” kom först till användning i 
marknadsföringskampanjen för Tamino, en XML-databas från Software AG. 
Uttrycket fick fotfäste och började att användas bland företag som utvecklade 
liknande produkter. Nackdelen med detta är att eftersom det är ett uttryck med 
ursprung i marknadsföring har det inte fått en formell teknisk definition (Bourret, 
2002). 
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En möjlig definition är enligt Bourret (2002) att en XML-databas är en databas som: 
 

• Definierar en (logisk) modell för ett XML-dokument och lagrar och 
återskapar dokument enligt denna modell. Modellen måste minst 
inkludera element, attribut, PCDATA och ordningen på och inom 
dokument. Exempel på sådana modeller är XPath datamodell, XML 
Infoset och modellerna som innefattas av DOM och händelserna i SAX 
1.0. 

• Har ett XML-dokument som sin grundläggande lagringsenhet, på samma 
sätt som en relationsdatabas har en rad i en tabell som sin grundläggande 
lagringsenhet. 

• Inte har som krav på sig att ha någon speciell underliggande 
lagringsmodell. En XML-databas kan till exempel byggas på såväl en 
relationsdatabas som en hierarkisk eller objektorienterad databas eller 
använda sig av komprimerade indexerade filer.  

 
Enligt Daum & Horak (2001) kommer införandet av XML-databaser att följa en 
liknande linje som införandet av SQL-databaser följde under det tidiga 1980-talet. 
Den nya teknologin ersatte inte den etablerade, utan skapade en ny och separat 
tillväxtmarknad jämsides med andra system. På samma sätt kommer XML-databaser 
att skapa en ny standard för databaser som kommer att samexistera tillsammans med 
dagens system. 
 
Återskapning av XML-dokument 
 
En viktig egenskap som XML-databaser har är att de kan återskapa, på engelska 
round-trip, ett XML-dokument, det vill säga det XML-dokument som plockas ut ur 
databasen ser likadant ut som det som en gång lagrades där. I databaser med XML-
stöd (se nedan) kan likheten mellan originaldokumentet och det återvunna dokumentet 
vara dåligt, även om själva datan eller informationen finns där. I en XML-databas är 
däremot likheten mellan originaldokument, som stoppades in i databasen, och det 
återvunna dokumentet mycket god, dock beror förmågan att återskapa dokumentet på 
den underliggande databasen (Bourret, 2002). 
 
Mapped XML databases (databaser med XML-stöd) 
 
Förutom ”native XML databases”, i denna rapport översatt med XML-databaser, finns 
det även ”mapped XML databases” eller ”XML-enabled databases”, på svenska 
förekommer uttrycket ”databaser med XML-stöd”. Detta är ”vanliga” DBMS 
baserade på till exempel relationsmodeller eller objektorienterade modeller som gjorts 
om för att i större eller mindre omfattning ge stöd för XML. Nackdelen med liknande 
produkter är att de innehåller en kärnstruktur som inte är optimerad för XML-frågor 
eller återskapning av XML-dokument. På grund av det fragmenterade sätt som 
RDBMS och ODBMS lagrar komplexa datastrukturer kan dessutom 
prestandaproblem uppstå (Daum & Horak, 2001).  
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2.5 Lagringsmetoder för XML-data 
 
I litteraturen beskrivs ett antal olika metoder för lagring av XML-data. Tian, m.fl. 
(2001) tar upp tre grundläggande metoder för att lagra XML-dokument. Det första går 
ut på att lagra varje XML-dokument som en textfil, vilket beskrivs som det vanligaste 
sättet idag, det andra att lagra XML-dokument i ett databassystem och det tredje att 
använda sig av en objekthanterare. En objekthanterare används för att implementera 
relations och objektorienterade databaser (Tian, m.fl. 2001). Tian, m.fl. (2001) 
använder ett objekt per XML-fil.  
 
Lindgren, Norrman och Olsson (2001) skriver att de två vanligaste sätten att lagra 
XML-dokument idag är antingen i relationsdatabaser eller som textfiler.  
 
Enligt Bourret (2002) finns det idag två grundläggande strategier för att lagra XML-
dokument. Den första går ut på att lagra XML-dokumenten i filsystem eller som 
BLOB:ar (Binary Large OBject) i en relationsdatabas. Om denna strategi används 
måste enligt Bourret (2002) dock användarna acceptera begränsad tillgång till XML-
funktionalitet. Den andra strategin är att lagra XML-dokumenten i en XML-databas. 
 

2.6 Tidigare arbeten 
 
De arbeten som har legat till grund för valet av inriktning i detta arbete kommer 
kortfattat att presenteras nedan. Dock ska påpekas att det är kortfattade 
presentationer som på ett mycket summariskt sätt beskriver arbetena. För den som är 
intresserad rekommenderas att läsa de enskilda arbetena i sin helhet. 
 

2.6.1 ”XML as a Format for Representation and Manipulation of Data from 
Radar Communications” av Anders Alfredsson (2001) 

 
Anders Alfredsson utförde våren 2001 ett examensarbete ”XML as a Format for 
Representation and Manipulation of Data from Radar Communications” på 
Högskolan i Skövde (Alfredsson, 2001). Detta arbete analyserar möjligheterna för 
Ericsson Microwave Systems (EMW) att använda XML som en lösning på problem 
inom arbetet med radarkommunikation.  
 
Orsaken till att arbetet efterfrågades var att EMW i ett tidigare skede framtagit ett 
system som baserades på en relationsdatabas och SQL92 men som inte uppfyllde de 
krav och förväntningar som ställts på det. På grund av detta eftersöktes andra metoder 
att strukturera den data som skulle ordnas. I sina efterforskningar fann gruppen som 
undersökte problemet att XML eventuellt skulle kunna vara en lösning. 
 
Eftersom detaljnivån på problembeskrivningen från EMW var väldigt låg identifierar 
och dokumenterar först Alfredsson (2001) problemen och sedan presenteras vilka 
krav och förväntningar EMW har på XML. Efter det görs en analys av XML och dess 
besläktade teknologier för att en lösning ska kunna efterforskas. Slutligen jämförs 
lösningen som arbetades fram av Alfredsson (2001) och som använder sig av XML 
med den som tidigare använts av EMW och som gick ut på att använda sig av ett 
relationsdatabashanteringssystem.  
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Alfredsson (2001) pekar på ett flertal begränsningar i XML-standarden som 
framkommit under arbetets gång. Bland annat att XML saknar en lämplig datamodell, 
att XML har få etablerade standarder och att det finns lite erfarenhet i företagsvärlden 
av att använda XML. Vidare att det, jämfört med lösningen med en relationsdatabas, 
inte längre på samma sätt kommer att vara möjligt att specificera begränsningar på 
datan om XML skulle komma att användas. 
 
Alfredsson (2001) tar också upp ett antal fördelar med XML inom EMW:s 
problemsfär, varav några nämns här. Bland annat skriver han att det är en stor fördel 
att XML är av naturen hierarkiskt uppbyggt eftersom mappning av data blir enklare 
för EMW än den platta representationen i EMW:s databaslösning. Dessutom, till 
skillnad från tabeller i relationsdatabaser, är DTD:er i XML ordnade i någon form av 
struktur, vilket också skulle underlätta representationen för EMW. Vidare skriver 
Alfredsson (2001) att sättet som EMW:s data är strukturerad kan mappas till 
objektorienterade koncept, vilket är en fördel för XML eftersom även XML-
dokument kan ses som objektorienterade strukturer. 
 
Alfredsson (2001) kommer slutligen fram till att det finns både fördelar och nackdelar 
med lösningen som utnyttjar XML jämfört med den ursprungliga som baseras på en 
relationsdatabas. De mest framträdande fördelarna är att XML:s flexibla och 
utbyggbara koncept gör det mer lämpat att beskriva den komplexa formen som datan 
har i EMW:s system. Vidare gör de egenskaper som XML har det lämpligt att 
använda XML för dataintegrering vid EMW. Andra fördelar med XML är 
schemaunderhåll och portabilitet. 
 
Den största orsaken till att XML är sämre rustad än den gamla lösningen för att 
representera och manipulera EMW:s data är enligt Alfredsson (2001) att XML i första 
hand är gjort för att processa text. Oavsett hur XML anpassas till speciella situationer 
kommer det inte att vara möjligt att överse det faktum att XML i första hand är 
framtagit för att processa dokument. Alfredsson (2001) nämner att XML-schema 
skulle kunna användas som ett komplement till ren XML för att förstärka integritet 
och semantik i datan. Dock skulle detta innebära att de anställda vid EMW skulle 
behöva bekanta sig med ett helt nytt schemaspråk och Alfredsson (2001) skriver att 
även personer inom W3C-gruppen anser att XML-schema är komplexa och svåra att 
använda. 
 
När det gäller att ställa frågor mot en datamängd uppfyller enligt Alfredsson (2001) 
XML:s frågespråk de krav som EMW har, dock är det en nackdel för XML:s 
frågespråk att det ännu inte finns någon standard. Samma sak gäller för XSL, även om 
XSL inkluderar funktioner som skulle kunna uppfylla EMW:s krav är det ännu under 
utveckling och därför anser han att det finns risk för att det kan komma att förändras. 
 
Slutligen skriver Alfredsson (2001) att trots kritiken ovan finns det inget som säger att 
EMW ska nöja sig med den lösning som finns idag. Det finns områden i EMW:s 
problem som skulle kunna lösas med hjälp av XML och där XML är att föredra 
framför nuvarande lösning. Eftersom XML ännu är en ung teknik finns det dock inga 
eller få applikationer eller verktyg att tillgå och det är dessutom svårt att uppskatta hur 
detta kommer att förändras i den närmsta framtiden. Alfredsson (2001) anser att 
utvecklingen av verktyg användbara för EMW troligen kommer att vara minimal. 
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Det som är intressant för denna rapport är dels de jämförelser som görs mellan 
lösningen som använder sig av XML-data och den tidigare lösningen som använder 
sig av ett relationsdatabashanteringssystem, även om den senare inte lagrar XML-
data. Dels det förslag på fortsatt arbete som görs om att det är relevant att utvärdera 
olika lagringsstrategier och att identifiera effektiva sätt att lagra XML-data.  
 

2.6.2 ”An empirical study of XML/EDI” av Lu, Tsai och Chou (2001) 
 
Eric Jun-Lin Lu, Ru-Hui Tsai och Shihyu Chou har skrivit en artikel ”An empirical 
study of XML/EDI”, som innehåller en beskrivning av och diskussion om ramverket i 
XML/EDI samt en implementering av en XML/EDI prototyp för Taiwans 
blomsterdistribueringskanaler (Lu, m.fl., 2001). Med utgångspunkt från 
implementationen görs en ingående analys och rekommendation för XML-utvecklare. 
Dessutom lyfts exempel på möjliga fortsatta arbeten och forskningsområden fram. 
 
Lu, m.fl. (2001) lyfter fram ett antal fördelar som de funnit med XML/EDI-modellen. 
Fördelarna är enligt författarna att kostnaderna blir upp till 50 % lägre, att modellen är 
kompatibel med ANSI ASC X.12 och UN/EDI-FACT och att modellen passar för att 
användas av affärspartners som har kortsiktiga relationer. Vidare fördelar är att med 
hjälp av Internet ges ökade möjligheter till global åtkomst och tack vara att XML bär 
med sig hanteringsregler och semantik är modellen enkel att integrera med befintliga 
system. Lu, m.fl. (2001) anser att en av de mer betydande vinsterna som XML står 
med är att utvecklare kan designa deras egna dokumentmodeller. Dock kvarstår enligt 
Lu, m.fl. (2001) en del utmaningar att lösa. Vid användandet av XML ökar längden på 
ett meddelande med mellan fyra och åtta gånger, XML-relaterade standarder är ännu 
inte fastställda och slutligen kvarstår överväganden angående säkerhetsfrågor kring 
digitala signaturer. Författarna påpekar att problemet med längden på ett meddelande 
dock till viss del kan undvikas genom att på något sätt komprimera meddelandet. 
 
För att kunna visa upp XML-data på ett bra sätt på en klient såsom en webbläsare 
eller en mobiltelefon krävs enligt Lu, m.fl. (2001) en mall av någon form som tolkas 
av ett program som genererar själva utdatan. Detta program bör enligt författarna av 
flera orsaker placeras på serversidan. Den första orsaken är att det är ett krav att ett 
XML-dokument ska kunna transformeras till ett annat XML-dokument eller ren text. 
För att kunna säkerställa detta är det viktigt att ha kontroll över programvaran som ska 
utföra transformationen. Den andra orsaken är att med serverbaserad programvara 
finns det inga begränsningar på klienterna, det vill säga dessa behöver inte bekymra 
sig om formatet på den mottagna datan. Den tredje orsaken är att om XML-
dokumenten är lagrade i någon form av databas begränsas inte åtkomsten till denna på 
samma sätt som om programvaran är klientbaserad. 
 
I och med att utvecklare själva ges möjlighet att namnge sina egna element och 
attribut pekar Lu, m.fl. (2001) på ett intressant problem. De påpekar att de i samband 
med sitt arbete upptäckte att utvecklare i Taiwan föredrar att skriva element och 
attribut i Big5 (kinesisk teckenuppsättning använd i Taiwan) och detta försvårar 
naturligtvis det internationella utbytet. Lu, m.fl. (2001) lyfter fram två lösningar på 
problemet. Den första går ut på att utveckla någon form av automatisk översättare 
som kan översätta mellan inhemsk och internationell standard. Den andra lösningen 
handlar om att leverera XSLT-mallar (XSLT, eXtensible Style sheet Language for 
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Transformation) tillsammans med ett XML-dokument, med hjälp av dessa kan 
mottagarens system översätta dokumentet. 
 
Lu, m.fl. (2001) ger till sist förslag på en utvecklingsprocess att använda vid 
införandet av XML/EDI. Först ska IT-beredskapen hos de inblandade undersökas och 
designen av modellen anpassas efter det. Om IT-beredskapen är hög kan det vara mer 
effektivt ifall varje medlem kör en egen server. Sedan är det viktigt att se till att alla 
inblandade blir insatta i det nya systemet och får tillräcklig träning på detta.  
 
Efter det kommer designen av lämpliga DTD:er och Lu, m.fl. (2001) rekommenderar 
stark att söka efter fördefinierade DTD:er. Om internationella standarder inte står att 
finna kan lokala industrigrupper, större programleverantörer eller större kunder vara 
en källa. Sedan måste beslutet om var tolkningen av ett XML-dokument ska ske 
göras. Lu, m.fl. (2001) rekommenderar att detta förläggs till servern, orsakerna till 
detta tas upp i ett tidigare stycke ovan. Slutligen måste olika system integreras och Lu, 
m.fl. (2001) rekommenderar att moderna tekniker såsom CORBA (Common Object 
Request Broker Architecture) eller DCOM (Distributed Component Object Model) 
används eftersom detta ger lägre kostnader. 
 
Lu, m.fl. (2001) drar slutsatsen att ramverket kring XML/EDI fungerar utmärkt för att 
utbyta dokument mellan en server och många små till mediumstora företag. Dock är 
det inte lika bra anpassat till att skicka dokument mellan olika VAN:s, eftersom dessa 
ofta inte har kunnat enas om en standard. 
 
Vad som är av speciellt intresse för denna rapport är den fråga som Lu, m.fl. (2001) 
ställer i samband med sin analys och som lyder som följer. 
 

When more and more XML documents are exchanged, should XML 
documents be stored directly into XML databases such as Object 
Design’s eXcelon and POET Software’s Content Management Suite? 
Or, should XML data be saved into relational databases, which are 
used in most organizations, and be translated into and out of XML 
documents? 

 
Denna frågar påvisar vikten av att undersöka hur XML-dokument bör lagras. 
 

2.6.3 ”The design and performance evaluation of alternative XML storage 
strategies” av Tian, DeWitt, Chen och Zhang (2001) 

 
Feng Tian, David J. DeWitt, Jianjun Chen och Chun Zhang har gjort ett arbete ”The 
design and performance evaluation of alternative XML storage strategies” som på en 
tekniskt djupgående nivå beskriver och utvärderar tre olika metoder för att lagra 
XML-data (Tian, m.fl., 2001). Den första metoden utnyttjar rena textfiler och där har 
ett sätt att lagra datan beskrivits. Den andra använder sig av en relationsdatabas och 
där har tre olika sätt att lagra XML-data beskrivits. Den tredje slutligen använder en 
objekthanterare och där har två olika sätt att lagra XML-data beskrivits. På grund av 
att det inte har gått att klargöra exakt vad Feng, m.fl. (2001) menar med att använda 
en objekthanterare kommer den tredje metoden inte att beröras mer i detta arbete och 
några slutsatser om dess lämplighet att lagra XML-dokument kommer inte att dras.  
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För själva testningen använder de två olika datasamlingar med lite varierande 
prestanda. Den första datasamlingen innehåller 250 stycken XML-filer, där varje fil 
lagrar information om en speciell avdelning på ett universitet, och är totalt 114 MB 
stor. Den andra datasamlingen består av en fil som innehåller en omfattande bibliotek 
om webbsidor och är totalt nästan 140 MB stor. Den sista datasamlingen innehåller 
invecklade cykler.  
 
Tian, m.fl. (2001) kommer fram till att DTD:er är viktiga för att uppnå bra prestanda. 
Vidare kommer de fram till att det lagringssätt som i deras arbete kallas för ”the DTD 
approach” och som utgår ifrån en relationsdatabas är den bästa strategin för de 
datasamlingar som de utfört testerna på. Dessutom anser de med utgångspunkt från 
sitt resultat att det inte finns någon anledning att bygga något XML-specifikt 
databassystem.  
 
Dock skriver Tian m.fl. (2001) att det finns situationer då applikationer inte kan 
utnyttja DTD:er och att det i sådana situationer kan förekomma att 
objektlagringshanterare prestandamässigt kan slå metoder som använder 
relationsdatabaser.  
 
Även om detta arbete ännu inte har blivit publicerat innehåller det intressanta fakta 
och slutledningar, vilket gör att detta arbete har legat till grund för nuvarande arbete. 
Det som har varit viktigt för denna rapport är just beskrivningen och utvärderingen av 
de sex olika sätten för att lagra XML-data. Det finns några aspekter och resultat från 
undersökningen som tål att nämnas mer i detalj eftersom dessa har varit viktiga för 
resultatet i detta arbete. Dessa kommer att tas upp och analyseras under kapitlet 
Analys. 
 
 



Problem 

 24 

3 Problem 
 
I detta kapitel presenteras det problemområde som ligger till grund för arbetet. 
Dessutom redovisas en precisering och avgränsning av problemet. Slutligen beskrivs 
vilket resultat som arbetet förväntas leda till. 
 

3.1 Problemområde 
 
XML utvecklades för att ersätta HTML som markeringsspråk på webben, men kom 
snart att börja användas för andra tillämpningar. Till exempel började XML att 
användas för att stödja datautbyte i andra sammanhang än Internet och används i allt 
högre utsträckning som format vid olika former av överföring av data mellan företag 
och inom företag.  
 
När XML kommer till användning som format för att överföra information måste 
företagen som använder sig av formatet fatta beslut om hur den data som överförts ska 
lagras. Varje lagringsmetod har med största sannolikhet ett antal fördelar och 
nackdelar kopplat till sig som måste hittas och tas hänsyn till vid respektive tillfälle. 
Problemet för företagen är alltså att utröna vilken metod som är att föredra i en 
speciell situation. Om ett företag skulle välja fel lagringsmetod skulle det till exempel 
kunna innebära långsamma och överbelastade system, förlust av data, svårigheter att 
återskapa data och allmänt ökade kostnader. Detta innebär att det är viktigt att 
undersöka vilka metoder det finns för att lagra XML-data och vilken metod som bör 
användas i en speciell situation.  
 
Detta arbete kommer att försöka att utreda på vilket sätt XML-dokument bör lagras 
och vilka fördelarna respektive nackdelarna med att välja en viss lagringsstrategi är. 
Med lagringsstrategi menas de samlade ställningstagandena som gjort vad avser 
lagring och hantering av datan. Arbetet kommer att genomföras genom att undersöka 
hur ett antal företag som redan i dag hanterar XML-data lagrar denna data och varför 
de har valt den lagringsstrategin. Arbetet kommer att inledas med att undersöka och 
klargöra vad det finns för situationer där företagen använder sig av XML för 
informationsöverföring och om det verkar finnas några miljöer som är speciellt 
vanliga där XML kommer till användning för kommunikation av data, antingen 
mellan företag eller inom ett företag.  
 
För att arbetet inte ska bli för brett, utan kunna genomföras på den tid som finns till 
förfogande, kommer sedan en fokusering och avgränsning att ske mot någon av de 
situationer som uppdagats. Om det dessutom visar sig att det finns någon miljö som är 
speciellt vanlig, kommer eventuellt även en avgränsning att ske mot denna miljö. 
Arbetet kommer sedan att inom den valda situationen och eventuellt valda miljön 
undersöka vilka faktorer det finns att ta hänsyn till och vilka av dessa faktorer som är 
viktigast att ta hänsyn till vid lagring av XML-dokument för ett mindre företag som 
kommunicerar med andra företag eller internt via XML-formatet. Med ”mindre 
företag” avses här ett företag med färre än 150 anställda och en årsomsättning mindre 
än 200 miljoner kronor. Orsaken till inriktning mot mindre företag är att arbetet 
annars fortfarande riskerar att vara allt för omfattande för att hinna lösas på avsatt tid.  
 
Arbetet kommer enbart att behandla tekniska fördelar och nackdelar. 
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3.2 Precisering av problem och avgränsning 
 
Målet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt mindre företag bör lagra de 
XML-dokument som blir resultatet av kommunikationen med andra företag eller 
intern kommunikation via XML-formatet.  
 
Arbetet kommer att undersöka vad det finns för situationer och miljöer där företagen 
använder sig av XML för informationsöverföring. Sedan kommer en avgränsning att 
ske mot en speciell situation och eventuellt miljö. 
 
Arbetet kommer sedan att undersöka vilka faktorer det finns att ta hänsyn till och 
vilka av dessa faktorer som är viktigast att ta hänsyn till vid lagring av XML-
dokument för ett mindre företag som kommunicerar med andra företag via XML-
formatet.  
 
För att underlätta analysen av resultatet och dessutom möjliggöra en lättförstålig 
struktur av kapitlet slutsatser har problemställningen delats upp i ett antal delfrågor, 
nämligen: 
 

• Vad finns det för situationer och miljöer där XML kommer till 
användning för informationsöverföring? 

• Vilka faktorer finns det att ta hänsyn till vid lagring av XML-dokument 
för ett mindre företag som kommunicerar med andra företag via XML-
formatet? 

• Vilka av dessa faktorer är speciellt viktiga i en speciell situation? 

• På viket sätt bör mindre företag lagra de XML-dokument som blir 
resultatet av kommunikationen? 

 

3.3 Förväntat resultat 
 
Det förväntade resultatet är att med hänsyn till de framkomna faktorerna kunna ge ett 
svar på vilken lagringsstrategi som är den mest fördelaktiga för ett företag att använda 
i den situation som valts genom avgränsningen samt om generellt något sätt överväger 
vad avser dess användningsförekomst och fördelar.  
 
Det förväntade resultatet av rapporten är med andra ord att denna ska kunna ge 
vägledning till företag som eventuellt avser att använda sig av XML för 
informationsöverföring och att rapporten ska kunna hjälpa dessa företag inför valet av 
lagringsstrategi.  
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4 Metoder och metodval 
 
I detta kapitel beskrivs några olika typer av metoder som anses möjliga att använda 
för att lösa det problem som beskrivs i kapitel 3. Med utgångspunkt från dessa 
beskrivningar motiveras val av metod eller metoder, som kommer att användas för att 
lösa problemet som beskrivs i kapitel 3. 
 

4.1 Typ av undersökning 
 
Undersökningar kan delas in i olika typer, utifrån hur mycket kunskap som innehas om 
ett problemområde innan undersökningen påbörjas. Några av de vanligaste typerna är 
enligt Patel & Davidsson (1994): 
 

• Explorativa 

• Deskriptiva 

• Hypotesprövande 
 
Explorativa: Explorativa undersökningar syftar till att inhämta kunskap om ett 
bestämt problemområde (Patel & Davidsson, 1994). Dessa undersökningar utforskar 
ett problemområde och söker ny information och nya idéer. Explorativa 
undersökningar kan utföras genom litteraturstudier, frågeformulär och intervjuer 
(Dawson, 2000). 
 
Deskriptiva: Deskriptiva undersökningar används inom problemområden där det 
redan finns en viss mängd kunskap (Patel & Davidsson, 1994). Med deskriptiva 
undersökningar utvärderas och beskrivs existerande teorier (Dawson, 2000). 
Beskrivningarna som produceras kan gälla dåtid eller nutid där undersökningen syftar 
till att beskriva några aspekter eller fenomen som är av intresse inom ett 
problemområde (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Hypotesprövande: Hypotesprövande undersökningar används inom problemområden 
där kunskapsmängden redan är omfattande. Dessa undersökningar förutsätter 
tillräcklig kunskap för att utifrån teorin kunna härleda antaganden om förhållanden i 
verkligheten som sedan kan prövas (Patel & Davidsson, 1994). 
 
För att besvara frågeställningen som denna rapport avser besvara anser vi att det krävs 
både en deskriptiv och explorativ undersökning. En deskriptiv undersökning krävs 
eftersom det sannolikt inte går att dra några generella slutsatser om vilken 
lagringsmetod som är att föredra för mindre företag. Dock saknas kunskap om vilka 
faktorer som påverkar valet, varför undersökningen även kommer att ha en explorativ 
karaktär. Enligt Dawson (2000) fungerar litteraturstudier, frågeformulär och intervjuer 
bra i denna situation.  
 

4.1.1 Kvalitativ respektive kvantitativ forskning 
 
Undersökningar kan dessutom vara baserade på kvantitativ eller kvalitativ forskning. 
Med kvantitativ forskning menas i huvudsak forskning som använder sig av statistiska 
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bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativ forskning använder sig istället av verbala 
analysmetoder (Patel & Davidsson, 1994).  
 
Genom att företagens val av lagringsmetod sannolikt baseras på mätbara storheter 
som kostnad och prestanda är ett kvantitativt angreppssätt möjligt. Dock är den 
absolut övervägande delen av analysarbetet kvalitativt därför att större delen av 
resultatet redovisas verbalt. På grund av detta kommer ett kvalitativt angreppssätt att 
användas. 
 

4.2 Undersökningens uppläggning 
 
Enligt Patel & Davidsson (1994) kan en undersökning läggas upp på tre olika sätt: 
 

• Survey 

• Fallstudie 

• Experiment 
 
Survey: En survey är en undersökning på en större avgränsad grupp med hjälp av till 
exempel frågeformulär eller intervjuer. Detta upplägg ger möjlighet att samla in 
information om ett stort antal variabler eller att samla in en stor mängd information 
om ett begränsat antal variabler. En survey används ofta till att besvara frågor på 
formen vad, när, hur och var (Patel & Davidsson, 1994).  
 
Viktigt vid en survey är att beskriva vilken population, det vill säga vilken grupp av 
individer, som undersökning omfattar. Om inte hela populationen kan ingå i 
undersökningen är det dessutom viktigt att göra ett urval på ett sådant sätt att urvalet 
är representativt för hela populationen (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Fallstudie: En fallstudie är en ingående studie, ofta av processer eller förändringar i 
en organisation eller situation. Studien görs på en mindre avgränsad grupp, som kan 
vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Fallstudier 
används för att studera processer eller förändringar utifrån ett helhetsperspektiv och 
försöker få så täckande information som möjligt (Patel & Davidson, 1994).  
 
För att kunna dra generella slutsatser i en fallstudie måste hänsyn tas till vilka som 
deltar i studien och om dessa är representativa för populationen. Om de enskilda 
fallen är representativa för en population finns det möjlighet att dra slutsatser för hela 
populationen. Om fallen inte är representativa för en population går det i de flesta fall 
ändå att diskutera generaliserbarheten i förhållande till en tänkt population (Patel & 
Davidsson, 1994). 
 
Experiment: Ett experiment är en undersökning där några få variabler studeras, 
samtidigt som övriga variabler försöks fås under kontroll. Till exempel kan påverkan 
på en variabel studeras genom att manipulera en annan variabel. Vid experiment är 
det viktigt att ha kontroll över de variabler som kan påverka resultatet. De viktigaste 
variablerna att kontrollera är individvariabler och situationsvariabler. Det bästa sättet 
att kontrollera individvariabler är att göra en slumpmässig fördelning av de individer 
som ska ingå i experimentet. Det bästa sättet att kontrollera situationsvariabler är att 
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utföra testerna i en kontrollerad miljö, som till exempel ett laboratorium (Patel & 
Davidsson, 1994). 
 
För detta arbete anser vi att både survey, fallstudie och experiment är möjliga. Dock 
anses survey vara svår att genomföra på den tid som finns till förfogande eftersom den 
kräver tillgång till en relativt stor undersökningsgrupp, vilket kan vara svårt att uppnå 
på grund av att antalet företag som använder sig av XML för informationsöverföring 
förmodligen fortfarande är ganska litet. Experiment, genom implementation och 
testning av ett antal lagringsstrategier, är en möjlig väg att gå. Dock verkar det precis 
som med survey vara svårt att hinna nå ett nöjsamt resultat på tiden som står till 
förfogande. Dessutom krävs det mycket goda kunskaper i praktisk tillämpning av 
XML, något som även det verkar vara svårt att hinna uppnå inom tidsramen för 
arbetet. 
 
Det som återstår är fallstudie. Helt klart genomförbart inom tidsramen och även om 
det möjligen skulle kunna vara svårt att hitta företag som är representativa för den 
population som valts går det enligt Patel & Davidsson (1994) ändå i de flesta fall att 
diskutera och dra slutsatser för en tänkt population. 
 

4.3 Tekniker 
 
Det finns ett antal olika tekniker för att samla in den information som skall besvara en 
problemställning. De tekniker som tas upp av Patel & Davidsson (1994) och som 
ansågs möjliga att enskilt eller tillsammans använda på problemställningen i detta 
arbete är: 
 

• Litteraturstudie 

• Intervju och enkät 

• Attitydformulär 

• Observation 
 
Vi vill påpeka att vi inte har funnit någon information om vilka tekniker som anses 
passa för att genomföra en fallstudie, på grund av detta antas att alla tekniker som 
listas ovan passar lika bra och andra faktorer får påverka valet av teknik.  
 

4.3.1 Litteraturstudie 
 
Patel & Davidsson (1994) skriver mest om materialet som kan användas vid en 
litteraturstudie och kallar detta material för dokument. Med dokument kan, förutom 
ren litteratur som biografier och facklitteratur, även avses statistik, register, privata 
och officiella handlingar samt tidningar. Dessutom räknas bild och ljudupptagningar 
som filmer, kartor och cd-skivor dit. Patel & Davidsson (1994) nämner däremot aldrig 
ordet litteraturstudie i samband med olika tekniker. I ett annat sammanhang i ett 
tidigare kapitel skriver dock Patel & Davidsson (1994) att allt forskningsarbete inleds 
med en litteraturundersökning, vilket sannolikt är ett annat ord för litteraturstudie, 
vilket alltså talar för att inleda arbetet med en litteraturstudie. Litteraturstudie är 
emellertid vid Högskolan i Skövde den vedertagna benämningen på själva tekniken, 
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varför tekniken hädanefter kommer att benämnas litteraturstudie. I denna rapport 
kommer, på samma sätt som Patel & Davidsson (1994) gör, det material som används 
vid en litteraturstudie att kallas för dokument.  
 
Litteraturstudie kan användas för att försöka besvara en frågeställning, beskriva ett 
faktiskt förhållande eller stödja en hypotes. För att kunna bedöma riktigheten i ett 
dokument som används vid litteraturstudien måste en kritisk hållning till dokumentet 
antas och en undersökning av dokumentet utföras av när, var och varför det 
tillkommit. För att kunna komma fram till en riktig slutsats är det även viktigt att all 
fakta som kommer fram tas med. Det vill säga att om fakta som motsäger en hypotes 
påträffas ska även denna fakta presenteras och diskuteras (Patel & Davidsson, 1994).  
 
Böcker används för att införskaffa kunskap om teorier och modeller, men även för att 
hitta kunskap som är av lite äldre modell. I böcker kan det däremot vara svårt att hitta 
information som innehåller aktuella rön. Det är i sådana fall möjligt att istället 
inhämta kunskap från rapporter eller artiklar. Populärvetenskapliga tidskrifter bör inte 
användas för att underbygga teorier, då dessa inte är vetenskapligt granskade. De kan 
däremot utgöra ett bra komplement för att införskaffa aktuella iakttagelser inom något 
speciellt område (Patel & Davidson, 1994). 
 
För att skapa en bas att stå på och erhålla större kunskap och förståelse för området 
kommer inledningsvis en litteraturstudie att genomföras. Valet av litteraturstudie 
beror på att det förmodligen är svårt att få bakgrundsmaterial med hjälp av någon 
annan teknik. Dessutom är fördelen med litteraturstudie att tillgången till relevant 
litteratur är god på Högskolan i Skövdes bibliotek samt på Internet. Litteratur som 
användes i introduktion- och bakgrundskapitlen samt för problembeskrivningen avses 
att användas i undersökningen, men även ytterligare litteratur ämnas att eftersökas. 
Dock är det inte sannolikt att det finns litteratur som täcker hela det problem som 
skall lösas och vi räknar därför inte med att kunna besvara frågeställningen enbart 
med litteraturstudier, vilket talar för att ytterligare tekniker måste till. För att ge tid åt 
genomförandet av resten av arbetet och eftersom det sannolikt inte finns mycket 
litteratur som tar upp detaljer inom problemområdet, planeras inte litteraturstudien att 
utgöra en stor del av undersökningen. 
 
XML är ännu en ung teknik och på grund av detta finns det inte mycket dokumenterat 
om praktiska fall där företag använder sig av XML för informationsöverföring. Detta 
gör att det förmodligen är mycket svårt att med hjälp av litteraturstudie ta reda på vad 
det finns för situationer där företagen använder sig av XML för 
informationsöverföring och om det verkar finnas några miljöer som är speciellt 
vanliga där XML kommer till användning för överföring av information. Därför 
kommer inte litteraturstudie att användas för att försöka ta reda hur XML används för 
informationsöverföring ute på företagen, utan istället kommer en kombination av 
intervju och enkät att användas för detta ändamål (se nedan). 
 

4.3.2 Intervju och enkät 
 
Intervjuer och enkäter är tekniker som bygger på att samla in information via frågor, 
vilken sedan kan analyseras och sammanställas till ett resultat. Med intervju avses 
vanligtvis personlig utfrågning ansikte mot ansikte, men även telefonsamtal kan falla 
under kategorin intervju. Med enkät menas någon form av formulär som besvaras, 
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ofta skickat med post men det kan även fyllas i under ett personligt besök. Fördelen 
med dessa tekniker är att ett urval kan göras av den population som problemområdet 
avser, sedan görs någon form av generalisering utifrån detta urval. Arbetet kan därför 
begränsas betydligt jämfört med andra tekniker. Nackdelen är att intervjuer och 
enkäter kan användas på ett sätt som gör att resultatet inte samstämmer med 
verkligheten (Patel & Davidsson, 1994).  
 
För att ta reda på vad det finns för situationer där företagen använder sig av XML för 
informationsöverföring och om det verkar finnas några miljöer som är speciellt 
vanliga där XML kommer till användning för informationsöverföring av data, 
kommer som tidigare nämnts en kombination av enkät och intervju att användas. På 
samma sätt kommer det med hjälp av enkät och intervju att undersökas vilka faktorer 
företagen som tillfrågas anser att det finns att ta hänsyn till och vilka av dessa faktorer 
som de anser är viktigast att ta hänsyn till vid användandet av XML för 
informationsöverföring. 
 
Det finns inte mycket dokumenterat om praktiska fall där företag använder sig av 
XML för informationsöverföring. Uppgifterna om situationer och faktorer måste 
därför sökas genom direktkontakt med företagen. Enkät och intervju fanns vara en 
teknik som tids och resursmässigt är lämplig att använda i denna situation. 
 
I samband med frågeformuleringen är det två aspekter som måste uppmärksammas. 
Dels måste hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren beaktas, detta kallas grad 
av standardisering. Dels måste i vilken grad frågorna är fria för respondenten beaktas, 
detta kallas grad av strukturering. Vid hög grad av standardisering har intervjuaren 
förberett frågor innan intervjun som ställs enligt en i förväg bestämd ordning. En hög 
grad av standardisering används ofta när det är viktigt att kunna jämföra svaren som 
erhålls för att kunna dra generella slutsatser. Låg grad av standardisering innebär att 
frågorna formuleras under intervjun och ställs i valfri ordning. När hög grad av 
strukturering råder, har respondenten endast ett fåtal alternativ att välja på. Låg grad 
av strukturering innebär att respondenten får stor frihet hur denne ska besvara 
frågorna (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Frågorna kommer att förberedas och skickas i förväg till respondenten och 
ordningsföljden kommer att följas i alla intervjuer, vilket innebär en hög grad av 
standardisering. Genom att använda en hög grad av standardisering förväntar vi oss 
att kunna dra generella slutsatser från svaren. Svaren kommer i första hand inte styras 
av i förväg valda alternativ, utan respondenten kommer att tillåtas svara fritt, därmed 
är intervjuerna av ostrukturerad karaktär. Att respondenten tillåts svara fritt ger ett 
mer uttömmande svar och svarsalternativen kan inte anses hämmande på de svar som 
erhålls (Patel & Davidson, 1994). För att inte riskera att svaren blir allt för svävande 
kommer det för en del av frågorna finnas saker som intervjuaren ska ta upp och peka 
på, efter det att respondenten fått svara fritt. Se kapitel 5 för närmare beskrivning och 
motivering av frågeformuläret och de ingående frågorna. 
 
Det är viktigt att inleda och avsluta intervjun eller enkäten med allmänna frågor. I 
början kan det vara bra att ställa frågor som behövs för att få en grund att stå på inför 
efterföljande frågor. I slutet kan det var bra att fråga om det finns något som den 
svarande vill tillägga, eftersom det kan komma upp nya vinklingar, som skaparen av 
frågorna inte tänkt på. Mellan inledning och avslut kan det vara bra att dela upp 
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frågorna i olika delområden för att erhålla struktur på intervjun eller enkäten (Patel & 
Davidson, 1994). 
 
Frågeformuläret kommer på grund av detta att vara indelat i ett antal delar, den första 
delen kommer innehålla allmänna frågor och den i sista kommer respondenten ges 
möjlighet att ge egna kommentarer. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att den information som samlas in under en intervju 
eller i en enkätundersökning påverkas bland annat av motivationen hos 
intervjupersonen, frågornas utformning och inbördes ordning och intervjuarens 
inställning. En annan sak som också är viktig att komma ihåg är att för att motivera 
personen som ska svara på frågorna är det viktigt att noggrant och tydligt förklara 
syftet med frågeställningen och att även förklara om svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt, anonymt eller om personens namn kommer stå med i rapporten (Patel 
& Davidsson, 1994). 
 
Intervjuerna kommer därför att inledas med en kort sammanfattning av arbetet som 
ska genomföras och information om att om de önskar kommer respondenternas svar 
att hanteras konfidentiellt. Dessutom kommer en introduktion till arbetet att följa med 
när formuläret skickas till respondenten (se bilaga 2). Till sist ska intervjuaren se till 
att vara neutral i presentationen av frågorna och bedömningen av svaren. 
 
Intervju 
 
Det finns två former av intervjuer, telefon- och besöksintervju. Faktorer att beakta vid 
val mellan telefon eller besöksintervju är tillgängliga resurser samt frågornas 
omfattning och karaktär. Telefonintervjuer anses mer lämpliga när korta och mindre 
omfattande frågor skall ställas. Besöksintervjuer anses mer lämpliga när intervjuaren 
vill ha en öppen diskussion och när frågorna är av omfattande karaktär (Dahmström, 
1996).  
 
En stor fördel vad gäller besöksintervjuer är att respondenten troligtvis blir mer 
engagerad än vid exempelvis telefonintervjuer och vill vara mer behjälplig när 
intervjuaren besöker personen i fråga. En stor nackdel vad gäller besöksintervjuer är 
att de är den mest krävande metoden exempelvis vad gäller tidsåtgång och kostnad 
(Dahmström, 1996). 
 
Eftersom frågorna kommer att vara relativt omfattande och dessutom av 
diskussionskaraktär kommer om möjligt besöksintervju att väljas, dock är det troligt 
att antalet besöksintervjuer kommer att bli få på grund av behovet att hålla nere 
kostnader och tidsåtgång. 
 
En fördel med intervjuer jämfört med enkäter är att intervjuaren vid missförstånd, 
eller om den som svarar inte förstår frågan, har möjlighet att upprepa och förtydliga 
sig. Detta är inte möjligt vid en enkätundersökning. Ytterligare en fördel med 
intervjuer, jämfört med enkäter, är möjligheten till att direkt genomföra 
kompletteringar av svaren (Dahmström, 1996). 
 
På grund av att det anses nödvändigt att på något sätt kunna få till stånd någon form 
av dialog med respondenterna kommer intervju att om möjligt väljas framför enkät. 



Metoder och metodval 

 32 

En dialog anses vara nödvändig eftersom det antas vara svårt att skapa frågor som är 
tillräckligt uttömmande för att kunna besvaras via enkät. 
 
Enkät 
 
En fördel med enkäter jämfört med intervjuer är att det är ett relativt billigt sätt att 
utföra en undersökning på. Dessutom finns möjlighet att vända sig till ett stort antal 
respondenter vilket ger potential till generalisering och jämförelser. En annan fördel 
med enkäter jämfört med intervjuer är att enkäter kan besvaras när respondenten har 
tid. Dock kan detta vara en nackdel om bortfallet blir stort på grund av att 
respondenten glömmer bort eller inte känner pressen att behöva besvara frågorna. Vid 
användande av enkäter kan det vara svårt att få svar på öppna frågor samt att få 
omfattande svar (Dahmström, 1996). 
 
Orsakerna till valet av enkät som ett komplement till intervju är flera. Det första är att 
ett företag som inte anser sig vilja eller ha tid att ställa upp på en intervju i alla fall 
kanske kan tänka sig att fylla i en enkät, dock missas i detta fall möjligheten till 
dialog. Den andra och viktigare orsaken är att tanken är att efter att den första 
kontakten tagits via telefon, ska ett formulär sändas över till företaget som den eller 
de personer som senare ska svara på intervjun ska kunna sätta sig ner och gå igenom i 
lugn och ro på samma sätt som en enkät utförs. På detta sätt kan de hinna förbereda 
svaren och dessutom hinna ta reda på de saker som de eventuellt inte känner till. Efter 
några dagar kommer en ny kontakt att tas med företaget, antingen via telefon eller 
personligt besök, och frågorna kommer vid detta tillfälle att gås igenom i form av 
intervju. 
 

4.3.3 Attitydformulär 
 
För att få grepp om attitydfrågeställningar kan ett attitydformulär användas. Ett 
attitydformulär kan användas separat eller som en del i ett frågeformulär och består av 
en blandning av positivt och negativt formulerade påståenden. Dessa påståenden skall 
sedan individen, vars attityd skall studeras, instämma i eller ta avstånd från på en 
skala som kan innehålla från tre upp till nio steg (Patel & Davidsson, 1994). 
 
 

 

Några påståenden om hundar 

Nedan finns en rad påståenden om hundar. Vi ber dig att spontant ta ställning till varje 
påstående och markera din inställning med ett kryss (X) för det alternativ som bäst 
stämmer överens med din uppfattning. 
 
 Instäm- Instäm-  Tar  Tar 
 mer  mer Tveksam delvis helt 
 helt delvis  avstånd avstånd 
 
1.  Jag tycker i allmänhet (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
  om hundar. 
 
2.  Jag har lätt för att få (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
  kontakt med hundar. 
 

 

Figur 1. Exempel på attitydformulär 
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Fördelen med attitydformulär är att det går att nå djupare information om individers 
attityd till saker och ting än med vanliga frågeformulär eller intervjuer. Nackdelen är 
att den grupp som skall ingå i undersökningen inte får vara för liten. Om detta är fallet 
påverkar varje individ i stor utsträckning resultatet, vilket kan ge en felaktig bild av 
gruppens samlade attityd (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Attitydformulär skulle förmodligen kunna vara en behjälplig teknik för att få djupare 
förståelse för attityden till att använda XML för informationsöverföring. Dock, 
eftersom risk föreligger att antalet företag som kommer att ingå i undersökningen 
kommer att vara relativt få, är inte attitydformulär en lämplig teknik att använda i 
detta fall. Ännu viktigare som argument för att inte använda attitydformulär är att 
frågeställningen i huvudsak inte handlar om människors attityd till att använda XML. 
Valet av lagringsstrategi som gjorts av företagen antas istället bero på ekonomiska 
och tekniska faktorer som kostnader och funktionalitet. 
 

4.3.4 Observation 
 
Genom observation kan verkligheten analyseras direkt. En fördel jämfört med övriga 
tekniker är att informationen om det som skall undersökas inte behöver gå genom 
andra personer, som till exempel kan vid en intervju denna information förvrängas på 
olika sätt. En annan fördel jämfört med övriga tekniker är att observation är relativt 
oberoende av individers villighet att lämna information, vilket inte är fallet vid till 
exempel intervju eller enkät. En nackdel är att tekniken är dyr och tidsödande. 
Dessutom måste den som skall utföra observationen ha tillräcklig förståelse och 
kunskap om det som skall observeras för att kunna tillgodogöra sig rätt information 
(Patel & Davidsson, 1994). 
 
Observation skulle förmodligen vara en teknik som skulle gå att använda för att 
besvara frågeställningen i studien, åtminstone den del som är tänkt att besvaras med 
hjälp av intervju och enkät. En nackdel är dock att den kräver tillgång till individer 
som är villiga till att ställa upp på att observeras, vilket kan vara tidsödande att finna 
och dessutom kan det innebära höga kostnader eftersom användarna måste besökas 
personligen och förmodligen under en längre tidsperiod. Eftersom den som observerar 
dessutom måste ha djup förståelse för det som observeras för att kunna ta till sig rätt 
information, något som tar lång tid att tillskansa sig, är den inte lämplig för detta 
arbete. Slutligen är det en teknik som kan ta lång tid att slutföra, vilket även detta gör 
den olämplig att använda för detta arbete, med dess snäva tidsramar. Dessa faktorer 
gör tillsammans att observation inte kommer att användas i detta fall.  
 

4.4 Sammanfattning av val av metod 
 
Arbetet kommer att genomföras med hjälp av en kombination av litteraturstudie och 
intervjuer och enkät. Det kommer att inledas med en litteraturstudie, för att sedan 
följas upp med att ett antal företag, som använder sig eller står i begrepp att börja 
använda sig av XML för informationsöverföring, kontaktas. Efter kontakten med 
företagen kommer ett frågeformulär att skickas till de företag som är intresserade att 
deltaga. Detta formulär kommer i sin tur att följas upp med en intervju eller, om 
företaget inte anser sig hinna eller vilja ställa upp på en intervju, en enkät. Enkät 
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innebär alltså att företaget på egen hand fyller i och skickar tillbaka frågeformuläret 
ifyllt. Det kommer att eftersträvas att genomföra intervjuerna i första hand som 
personliga besök, men om detta inte är möjligt kommer telefonintervjuer att användas. 
Litteraturstudien kommer dessutom att fortlöpande användas parallellt med 
intervjuerna och enkäterna för att ge djupare kunskap om de faktorer som med största 
sannolikhet kommer att uppdagas under arbetets gång.  
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5 Genomförande 
 
I detta kapitel presenteras upplägg och genomförande av själva arbetet. Dessutom 
presenteras frågeformuläret samt valet av frågor och deras utseende motiveras. 
 

5.1 Inledning 
 
Som beskrivits i förra kapitlet skulle arbetet genomföras med hjälp av en kombination 
av litteraturstudie samt intervjuer och enkäter. De resurser som fanns för att 
genomföra undersökningen var begränsade. Resurser för att genomföra intervjuerna 
bestod i princip enbart av tillgång till telefon samt papper och penna. Detta påverkade 
valet att använda telefonintervju som teknik för att genomföra intervjuerna.  
 
Eftersom flertalet respondenter fanns på annan ort, kom intervjuerna alltså att 
genomföras via telefon, detta för att hålla nere resekostnader och tidsåtgång. Genom 
att använda telefon bibehölls möjligheten till dialog och att ställa följdfrågor, även om 
telefon tenderar till att vara en smula ”opersonligt”, vilket kan leda till att svaren blir 
lidande jämfört med ifall intervjuerna genomförts med hjälp av personligt besök.  
 
Tanken var att intervjuerna skulle spelats in, för att resultatet skulle kunna studeras i 
lugn och ro i efterhand. På grund av tekniska problem (mikrofonen gick inte att fästa 
på telefonen på ett sådant sätt att en nöjsam kvalitet på inspelningen kunde uppnås) 
övergavs dock den idén. 
 
Resurser för att skicka frågorna till respondenterna för enkäterna respektive 
intervjuerna bestod, på grund av de höga kostnaderna för brevporto, av tillgång till e-
post. Därför kom e-post att användas för att skicka ut frågorna. En nackdel med e-post 
skulle kunna vara att detta media av många företag fortfarande inte betraktas som 
”riktig” postgång och därför behandlas annorlunda än post som kommer i den fysiska 
brevlådan. Den eventuellt negativa reaktionen på e-post undveks dock till stor del 
genom att den inledande kontakten skedde via telefon och dessutom kan det 
förmodligen anses att företag som använder sig av XML har tagit till sig de senaste 
kommunikationsmetoderna och därför är mer positivt inställda till e-post. 
 

5.2 Litteraturstudien 
 
Under hela arbetets gång genomfördes fortlöpande en litteraturstudie. Mycket av 
resultatet från litteraturstudien finns redovisat i kapitel 2, i övrigt kommer resultatet 
från litteraturstudien att redovisas i samband med analysen i kapitel 7. 
 

5.3 Frågeformuläret 
 
I undersökningen fanns det behov av att få svar på ett antal frågor. Vissa av dessa 
krävde öppna svarsmöjligheter och några ansågs göra sig bäst med fasta 
svarsalternativ, genom att blanda frågor på detta sätt var tanken att om behov därav 
uppstår ska det gå att göra både kvalitativa och kvantitativa jämförelser mellan 
svaren. Samtliga frågor, förutom frågorna i del 2a och 2b, skulle komma att ställas till 
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samtliga respondenter. Frågorna i del 2a var avsedda att ställas till de företag som 
använder sig av XML idag och frågorna i del 2b att ställas till de företag som har 
planer på att införa XML i framtiden. I och med detta upplägg på intervjun var 
förhoppningen att resultatet skulle bli ett brett underlag för att kunna besvara 
frågeställningen.  
 
Frågorna skickades i förväg till respondenten, vilket innebär en hög grad av 
standardisering. Svaren styrs i första hand inte av i förväg valda alternativ, utan 
respondenten tillåts svara fritt, därmed är intervjuerna av ostrukturerad karaktär. Att 
respondenten tillåts svara fritt ger möjlighet till ett mer uttömmande svar och 
svarsalternativen kan inte anses hämmande på de svar som erhålls (Patel & Davidson, 
1994). För att inte riskera att svaren blir allt för svävande fanns det för en del av 
frågorna saker som intervjuaren skulle ta upp och peka på, efter det att respondenten 
fått svara fritt. Orsaken till att en del frågor ansågs behöva styras upp var att det 
förmodligen skulle kunna komma att bli svårt att dra generella slutsatser från svaren 
om respondenten tilläts ge vilka svar som helst på en fråga, eftersom det i så fall 
skulle kunna bli svårt att jämföra svaren från olika respondenter. Vilka frågor det 
gäller tas upp mer i detalj nedan under genomgång av frågorna nedan. 
 

5.3.1 Genomgång av delarna 
 
Frågeformuläret är indelat i fem delar samt en försättssida som innehåller namn på 
företaget och information om den som svarat på frågeformuläret. 
 
Den första delen, inledning, innehåller allmänna frågor. Dessa frågor är för övrigt 
samma som ställdes vid den första telefonkontakten och de finns med för att förenkla 
sammanställningen av intervjuerna och kunna kategorisera de olika respondenterna, 
detta för att kunna utläsa likheter och olikheter mellan olika sorters företag. Orsaken 
till att de ställs ytterligare en gång är att säkerställa att uppgifterna stämmer. Samtidigt 
uppnås uppmaningen, att de inledande frågorna ska vara av allmän karaktär för att få 
en mjukstart av intervjun innan kärnfrågorna ställs, som Patel & Davidsson (1994) 
ger.  
 
Den andra delen består av två separata delar, 2a och 2b, där den första ställdes till 
företag som använde sig av XML för informationsöverföring och den andra skulle 
ställas till företag som stod i startgroparna för att börja. Nu visade det sig att det inte 
gick att uppbåda något företag som var på väg att införa XML för 
informationsöverföring och på grund av detta användes aldrig del 2b. Del två avser att 
ge själva inblicken i hur företaget använder eller tänker använda sig av XML för 
informationsöverföring och innehåller därför för undersökningen de viktigaste 
kärnfrågorna. 
 
Den tredje delen tar på ett mer allmänt plan upp vilka databassystem som förekommer 
på företaget och varför dessa har valts. Orsaken till att denna del finns med är för att 
ge en inblick i hur beslut tas på ett företag vid val av databassystem och 
lagringsmetoder eftersom detta antogs kunna hjälpa till att ge svar på frågan vilka 
faktorer det finns att ta hänsyn till vid val av lagringsstrategi.  
 
Del fyra slutligen finns med för att ge varje respondent möjligheten att framföra 
åsikter som vi inte har tänkt på och därför inte formulerat frågor till. 
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5.3.2 Genomgång av frågorna 
 
Nedan förklaras varför en fråga utformats på ett visst sätt och vad intervjuaren ska 
tänka på att fråga om det inte kom upp i och med respondentens första spontana svar. 
Dock motiveras inte struktur och innehåll för varje enskild fråga, endast om det anses 
tillföra något till rapporten. I del 2 följer formuleringen på frågorna del 2a, dock gäller 
sammanställningen även för del 2b. 
 
Del 1 
 
Inga frågor anses vara av sådan karaktär att deras utformning eller struktur behöver 
förklaras närmare. 
 
Del 2 
 
XML: Fråga 1: I vilka situationer kommer XML till användning för 
informationsöverföring hos er? 
 
Frågan ska klargöra i vilka sammanhang företaget använder sig av XML för 
informationsöverföring. Ordet ”situationer” är valt med avsikt eftersom det är ett 
väldigt allmänt hållet ord. Detta ska undvika att respondenten styrs i sitt första svar på 
frågan. Dock är det viktigt att intervjuaren är redo att ge exempel på situationer om 
respondenten inte vet vad denna ska svara (gäller speciellt del 2b).  
 
XML: Fråga 2: Vilka andra användningsområden har XML hos er? 
 
Om respondenten inte vet eller svarar ”svävande” ska intervjuaren ge exempel. 
Exempel på användningsområden skulle kunna vara: webb (istället för HTML), intern 
beskrivning av dokument och utveckla andra språk. 
 
XML: Fråga 5: Vilka erfarenheter (positiva/negativa) har ni av att använda er av 
XML för informationsöverföring? 
 
Först ska respondenten få svara fritt för att ge en allmän bild. Om denna missar att ta 
upp områdena personalutbildning, kostnader, initiering och utveckling ska 
intervjuaren ta upp dessa. 
 
XML: Fråga 6: På vilket sätt kommer XML till användning för 
informationsöverföring? 
 
Denna fråga ska användas för att försöka utröna om det finns något samband mellan 
till exempel vilka krav som företaget har ställt på XML i förhållande till deras 
användning av det. 
 
Lagringsmetoder: Fråga 1: Hur presenteras datan som lagras för användarna? 
 
Samma som ”XML: Fråga 6” ovan. 
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Lagringsmetoder: Fråga 2: Gör ni sökningar mot datan som är lagrad? 
 
Samma som ”XML: Fråga 6” ovan. 
 
Lagringsmetoder: Fråga 3: På vilket sätt lagrar ni den data som är resultatet av 
överföringarna, det vill säga vilken lagringsmetod har ni valt? 
 
Denna fråga är själva kärnan i frågeställningen. Här ges ett svar på hur XML kan 
tänkas kunna lagras. Exempel på metod skulle kunna vara som ren textdata eller i en 
databas av någon sort. 
 
Lagringsmetoder: Fråga 4: Vilka är orsakerna till att ni valt den lagringsmetod som 
ni gjort? 
 
Detta är en mycket viktig fråga för att utröna vad det finns för orsaker till att välja en 
viss lagringsmetod.  
 
Lagringsmetoder: Fråga 5: Vilka faktorer ansåg ni vara av störst betydelse när ni 
valde lagringsmetod? 
 
Detta är en mycket viktig fråga för att utröna vad det finns för viktiga faktorer som 
styr valet av lagringsmetod. Först ska respondenten få svara fritt för att ge en allmän 
bild. Om respondenten inte vet eller svarar ”svävande” ska intervjuaren ge exempel. 
Exempel på faktorer skulle kunna vara åtkomsttid, utrymmeskrav (minne, disk) och 
sökbarhet. 
 
Kommunikation: Fråga 1: Vad är det för data som överförs via XML-formatet? 
 
Denna fråga ska användas för att försöka utröna om det finns något samband mellan 
till exempel vilka krav som företaget har ställt på XML i förhållande till deras 
användning av det. Först ska respondenten få svara fritt för att ge en allmän bild. Om 
respondenten inte vet eller svarar ”svävande” ska intervjuaren ge exempel. Exempel 
på data skulle kunna vara: beställningar och bekräftelse på sådana, kunddata, 
ekonomisk information och data om lagerhållning. 
 
Del 3 
 
Fråga 1: Använder sig företaget av några databassystem och i så fall vilka? 
 
Denna fråga ska klargöra om det finns något samband mellan vilka databassystem ett 
företag använder och hur XML-data lagras. Frågan ska dessutom ge insikt i om 
företaget har möjlighet att lagra XML-data i databaser, men ändå valt att inte göra på 
detta sätt. Det finns alltså inget krav på att de databassystem som företagen använder 
måste vara kopplat till deras användning av XML. Svarsalternativen till frågan radar 
upp de teknologier som enligt litteraturen är de vanligast förekommande idag.  
 
Fråga 2: Till vad används dessa databassystem? 
 
Samma som ”Fråga 1” ovan. 
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Fråga 3: Vilka krav ställer ni på era databassystem? 
 
De svarsalternativ som frågan innehåller är tänkta att ge ledtrådar till om de 
databassystem som företaget använder sig av uppfyller de önskemål som företaget 
ställer på lagringssystem för XML-data. Skulle till exempel kunna ge förklaringar till 
om företaget av någon orsak svarar sig inte vara nöjt med användningen av XML och 
även motsatsen, kunna ge ledtrådar till varför ett företag ställer sig positiva till 
användningen av XML. Svarsalternativen till frågan radar upp de krav som enligt 
litteraturen är de vanligast förekommande idag. 
 
Del 4 
 
Inga frågor anses vara av sådan karaktär att deras utformning eller struktur behöver 
förklaras närmare. 
 

5.4 Företagsintervjuer och enkäter 
 

5.4.1 Val av företag 
 
Då det inom ramen för detta arbete var omöjligt att undersöka hela populationen för 
svenska företag och organisationer måste någon form av urval genomföras. Beslut 
togs om att i första hand använda AMV:s (AMV, Arbetsmarknadsverket) databas med 
företagspresentationer. Detta för att få åtminstone någon form av slumpmässigt urval, 
men samtidigt kunna få tag i de flesta företagen på samma plats. Det beslutades att 
begränsa urvalet till i första hand företag vars företagspresentation fanns under 
yrkesområdet teknik och data och som var belägna i Västra Götalandsregionen. Det 
finns ingen egentlig orsak till att valet föll på just dessa begränsningar, dock var 
tanken med att välja företag i Västra Götalandsregionen att det skulle öka 
möjligheterna till att få till en personlig intervju med några av företagen. Däremot 
fanns det egentligen inget som talade för att just företag inom teknik och data skulle 
vara mer benägna att använda sig av XML för informationsöverföring, annat än 
möjligen att företag som hamnar under kategorin data i sin natur skulle kunna tänkas 
vara snabba på att ta till sig nya tekniker och format och därför tidigt börjat använda 
sig av XML eller utreda möjligheterna till detta. 
 
Telefonkontakt togs med totalt 63 stycken företag, främst belägna inom Västra 
Götalandsregionen, men även med företag belägna i andra regioner av Sverige. 
Orsaken till att även företag belägna i andra delar av Sverige kontaktades var att 
uppgifter om att dessa företag använde sig av XML för informationsöverföring hade 
framkommit genom varierande kanaler. Av dessa 63 företag var det totalt 12 stycken 
som använde sig av XML för informationsöverföring eller hade planer på detta. Av 
dessa 12 var det två som inte sa sig ha tid eller lust att deltaga och sex svarade att de 
inte hade tid med en intervju, men att de skulle returnera frågeformuläret ifyllt ett tag 
efter att de fått detta. I slutändan visade det sig tyvärr att endast två av dessa företag 
verkligen returnerade ett ifyllt formulär. I och med detta återstod det fyra företag att 
genomföra intervju med. 
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5.4.2 Första kontakten 
 
Den första kontakten med företagen togs via telefon. Vid detta tillfälle söktes någon 
som kunde svara på de inledande frågorna under rubriken inledning samtidigt som 
avsikten med arbetet förklarades. Om det i detta läge visade sig att företaget använde 
sig av, eller stod i begrepp att börja använda sig av, XML för informationsöverföring, 
ställdes frågan om det var OK att gå vidare och ett frågeformulär skickas till företaget. 
Om företaget svarade ja på frågan om att gå vidare togs namn och e-post-adress på 
personen på företaget som var tänkt att svara på frågorna och en tid gjordes upp om 
när själva intervjun kunde genomföras. Om företaget i detta läge svarade att de inte 
ville ställa upp på en intervju, men i alla fall kunde tänka sig svara på formuläret, 
bestämdes istället ett datum när de senast skulle skicka tillbaka det ifyllda formuläret. 
Sedan skickades det frågeformulär till företaget som beskrivs under rubriken 
”Frågeformuläret” ovan (se även bilaga 1 för att se själva formuläret). Tillsammans 
med formuläret skickades också en kort presentation av det arbete som skulle 
genomföras (se bilaga 2). 
 

5.4.3 Intervjuer 
 
Av de sex företag som svarade på frågorna, ville två stycken svara genom att endast 
fylla i formuläret och skicka tillbaka detta. Alltså har intervjuer genomförts med fyra 
stycken företag.  
 
Ordningsföljden på frågorna har följts under alla intervjuer. Vid intervjutillfället 
ringdes respektive person upp. Intervjun inleddes med en kort sammanfattning av 
arbetet som skulle genomföras och information om att om de önskar kommer deras 
svar att hanteras konfidentiellt. Därefter började själva intervjun. 
 
På grund av strukturen på vissa av frågorna tenderade intervjuerna att ”sväva ut” och 
beröra saker som inte bedöms vara relevanta för undersökningen. Detta material har 
valts att inte ta med i rapporten. Dessutom tog varje intervju betydligt längre tid än 
vad som från början var tänkt, detta kan säkert till stor del skyllas på intervjuaren som 
är ovan vid att genomföra dylika undersökningar.  
 
Det visade sig snabbt att intervjuaren vid telefonintervjuerna var tvungen att vara 
aktiv och visa stort intresse för respondenternas svar och ställa följdfrågor för att 
dessa inte skulle förlora motivationen och intresset för intervjun. Respondenterna 
svarade emellanåt kortfattat på de frågor som ställdes, men genom ett aktivt 
uppträdande med följdfrågor och exempel gick det att få fram mycket information. 
 
För att inte de något ostrukturerade anteckningar som var resultatet av en intervju 
skulle riskera att kunna misstolkas sammanställdes materialet från en intervju direkt 
efter det att denna var avslutad. Naturligtvis har svaren ändå i viss mån tolkats i 
efterhand, vilket skulle kunna ha lett till att informationen som företagen lämnat har 
förvrängts. För att undvika risken att feltolkning skulle uppstå skickades 
sammanställningen av svaren från varje företag tillbaka till nämnda företag för 
verifiering. Vid denna kontakt visade det sig att intervjuaren vid några tillfällen 
missuppfattat eller feltolkat några av svaren och några mindre efterjusteringar av 
materialet gjordes. Företag E har ej svarat på denna förfrågan, vilket betyder att 
svaren från detta företag ej har kunnat verifierats.  
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Materialet från intervjuerna presenteras i kapitel 6 nedan. 
 

5.4.4 Enkäter 
 
Av de sex företag som svarade på frågorna var det två stycken, företag A och F, som 
på grund av att de inte ansåg sig ha tid för en intervju gjorde detta via enkät. I 
samanställningen i kapitel 6 nedan har svaren återgivits som de besvarats av företaget. 
Undantag är dock att rena företagsnamn har utelämnats samt att klara grammatiska fel 
och felstavningar har ändrats. Svaren från företag A och F har ej skickats tillbaka för 
verifiering eftersom dessa lämnades via enkät och inte har eftertolkats. 
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6 Resultat 
 
I detta kapitel sammanställs svaren från företagen fråga för fråga. Till att börja med 
görs en kort presentation av varje företag. I denna presentation används frågorna 
från del ”1) Inledning” i frågeformulären;, på grund av detta redovisas inte del ”1) 
Inledning” separat. Vidare, på grund av att alla företag som svarade redan använde 
sig av XML, redovisas inte heller del ”2b) Använder sig inte av XML”. 
 

6.1 Presentation av företagen 
 
På grund av att ett par av företagen önskade vara anonyma, togs beslutet att inget 
företag som deltog i undersökningen skulle presenteras med namn. Istället kommer 
varje företag att representeras av en bokstav, från A till F. Intervjuer genomfördes 
med företag B, C, D och E och företag A och F svarade via enkät. På grund av 
beslutet att inget företag skulle presenteras med namn har svaren från företag F vid 
några tillfällen ändrats från företagets koncernnamn till ordet koncernen. 
 
Företag A 
 
Affärsområdet för företag A är försäljning och byggnation av hemsidor och de 
startade sin nuvarande verksamhet 1998. De har ca 80 anställda och en årsomsättning 
på 50 miljoner. De använder sig i dagsläget av XML för kommunikation med i första 
hand ett annat företag och systemen som förekommer på företaget är SUN/Solaris på 
serversidan, annars blandat Mac/PC. Svaren från företaget gavs via enkät. 
 
Företag B 
 
Affärsområdet för företag B är affärssystem B2C till företag med privatpersoner som 
kunder (postorderföretag) samt tidsredovisningssystem och de startade sin nuvarande 
verksamhet 1983. De har cirka 80 anställda och en årsomsättning på cirka 80 
miljoner. De använder sig i dagsläget av XML för intern kommunikation mellan 
systemdelar och systemen som förekommer på företaget är Unix/Windows och på 
databassidan Sybase, SQL-server, Informix och Oracle. Den som svarat på deras 
frågor är forskning och utvecklingschef på företaget och svaren gavs via intervju. 
 
Företag C 
 
Affärsområdet för företag C är systemutveckling för klubb och postorderföretag och 
de startade sin nuvarande verksamhet 1964. De har ca 300 anställda och en 
årsomsättning på 8-900 miljoner. De använder sig i dagsläget av XML för 
kommunikation med i första hand ett annat företag samt internt och systemen som 
förekommer på företaget är IBM stordator och PC - Windows. Den som svarat på 
deras frågor är systemutvecklare på företaget och svaren gavs via intervju. 
 
Företag D 
 
Statlig myndighet vars affärsområde är en fyrklöver bestående av: Fastighetsbildning, 
Landskaps och fastighetsinformation samt GIS (Geografiska Informations System) 
Consulting och de startade sin nuvarande verksamhet 1628 (IT sedan ~60-talet). De 
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har 2046 anställda (varav ca 300 arbetar inom olika IT-enheter) och en årsomsättning 
på 1 400 miljoner. I dagsläget är en kommunikation med kommunerna via XML på 
gång och systemen som förekommer på företaget är IBM stordator med ett 
databassystem som heter Aros Rosam (ett svenskt system från 70-talet, kopia av IBM 
IMS del 1), egenutvecklad spatialdatabas (Bankir), Sun Solaris samt Unix, Linux och 
Windows. Finns även Oracle som speglar ut data från Aros-Rosam-systemet. Den 
som svarat på deras frågor är funktionschef på IT-enheten på företaget och svaren 
gavs via intervju.  
 
Företag E 
 
Statlig myndighet som har hand om styrning av arbetsmarknaden med hjälp av 
åtgärder och program som leder till ökad sysselsättning. De tillhandahåller dessutom 
arbetsförmedling och startade sin nuvarande verksamhet 1948. De har cirka 12 000 
anställda och en årsomsättning på cirka 90 000 miljoner. De använder sig i dagsläget 
av XML för överföring av beslut mellan olika interna system och systemen som 
förekommer på företaget är till 95 % Unix och 5 % NT och på databassidan Informix. 
Den som svarat på deras frågor är datakonsult på företaget och svaren gavs via 
intervju. 
 
Företag F 
 
Affärsområdet för företag F är material och produktionsstyrningssystem samt 
nyutveckling, vidareutveckling, förvaltning och drift och de startade sin nuvarande 
verksamhet på 1970-talet. De har cirka 150 anställda och en årsomsättning på cirka 
180 miljoner. De använder sig i dagsläget av XML vid kommunikation från ett 
egenutvecklat system (motorinformation) och ett annat system (programmering av 
styrenheter) framtaget av ett annat företag inom koncernen, samt vid lagring och 
överföring av testresultat av motorprovning och systemen som förekommer på 
företaget är på VMS, Windows NT/2000 och Linux servrar och i övrigt Windows 
95/98/NT/2000 och Linux klienter. Svaren från företaget gavs via enkät. 
 

6.2 Presentation av frågorna 
 
Som nämnts ovan i inledningen till kapitel 6, redovisas endast svaren från delarna 2a, 
3 och 4. Del 1 redovisas sammanfattat ovan under presentation av företagen och 
eftersom alla företagen använde sig av XML för informationsöverföring svarade 
ingen på del 2b och i och med det finns det inget att redovisa för den delen. 
 

6.2.1 2a) Använder sig av XML 
 
XML 
 
Fråga 1: I vilka situationer kommer XML till användning för informationsöverföring 
hos er? 
 
Företag A: Nyhetsfeed från TT dagligen 
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Företag B: Kommunikation internt mellan systemdelar och informationsutbyte 
mellan applikationer. Dessutom som mellanlagring vid importer, för att 
kunna bygga en mer generell applikation som är utbyggbar (utnyttjar 
abstraktion). 

 
Företag C: Inga speciella situationer, utan som informationsbärare av data mellan 

system. Pratar XML mellan olika system och plattformar, det kan även 
förekoma att XML används inom en plattform. Även kontakt utifrån (från 
till exempel webbyråer) till stordator kan ske via XML. XML används 
som ersättning för till exempel semikolonsavgränsningar. Ett exempel är 
att all affärslogik finns i stordator och all presentation utförs i PC, XML 
används däremellan. Till exempel skickas förfrågan om kund till stordator 
och svar erhålls, via XML. 

 
Företag D: Informationsöverföring till och från kommuner. Finns även ett EU-projekt 

där en central server i Finland levererar data till kund. Leveransen till den 
centrala servern ska ske från varje land via XML (egentligen GML, 
Geography Markup Language). På uppdrag av externa kunder är även ett 
projekt som ska hantera geografisk information med hjälp av XML under 
utveckling. 

 
Företag E: Vid överföring av beslut (information om att person x får y kronor i 

veckan för att göra z). Med andra ord, personlig information om stöd. Det 
finns ett flertal olika databaser, till exempel ekonomisystem och 
åtgärdssystem, och XML används för överföring mellan dessa, till 
exempel från ekonomi till åtgärd. XML används för att få ett gemensamt 
protokoll mellan systemen. 

 
Företag F: Vid kommunikation från ett egen utvecklat system (motorinformation)och 

ett annat system (programmering styrenheter) framtaget av ett annat 
företag inom koncernen. Samt vid lagring och överföring av testresultat av 
motorprovning. 

 
Fråga 2: Vilka andra användningsområden har XML hos er? 
 
Företag A: Inga hittills. 
 
Företag B: Inga, annat än emellanåt vid design av webbsidor. 
 
Företag C: Dokumentation på hur en transaktion kan se ut. Utnyttjar dock ej DTD:er 

eller XML-scheman. 
 
Företag D: Sparar viss information om användare som jobbar (aktiva jobb, det vill 

säga jobb som ännu inte avslutats) mot spatiala databasen i XML. 
 
Företag E: Inga. 
 
Företag F: Inga. 
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Fråga 3: Hur länge har ni använt er av XML för informationsöverföring? 
 
Företag A: Ungefär 2 år. 
 
Företag B: I ca 1 till 2 år. 
 
Företag C: I ett par år. 
 
Företag D: Utveckling och testning pågår, men ännu inte driftsatt. 
 
Företag E: cirka 1 år. 
 
Företag F: Ett halvår 
 
Fråga 4: Hur länge har ni använt er av XML för andra användningsområden? 
 
Företag A:  
 
Företag B: I ca 1 till 2 år. 
 
Företag C: I ett par år. 
 
Företag D: Utveckling och testning pågår, men ännu inte driftsatt. 
 
Företag E:  
 
Företag F:  
 
Fråga 5: Vilka erfarenheter (positiva/negativa) har ni av att använda er av XML för 
informationsöverföring? 
 
Företag A: Positiva: Hyfsat enkelt att utveckla system eftersom alla fält är 

väldefinierade, samt en logisk struktur. 
 
Företag B: Positiva: Vid informationsutbyte mellan applikationer är det bra att kunna 

utveckla kommunikationen utan att det påverkar andra delar av systemet. 
Det vill säga om saker/funktionalitet läggs till i en del påverkas inte de 
andra delarna. 

  Att man inte behöver bry sig om ifall man använder sig av olika 
plattformar. 

  Använde sig av successiv införsel av XML i företaget � inga extra 
kostnader. 

 
  Negativa: Möjligen storleken på XML-dokumenten, men det är egentligen 

inget problem. 
 
Företag C: Positiva: XML var lätt att lära. 
 
  Negativa: XML skickar mycket ”onödig” data ibland, det vill säga mycket 

kringinfo i form av taggarna. Detta gör att filerna blir onödigt stora. 
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  Det var problem med att parsa XML i stordatorn. För PC används Dom, 
för stordatorn fick en egen parser utvecklas. Denna egenutvecklade 
produkt är dock på väg att börja säljas till andra företag, vilket kan minska 
kostnaden. 

 
Företag D: Positiva: Det finns i dagsläget en mängd format (ca 60-70) för att hantera 

geografisk information (leverantörsberoende, nationsberoende). GML 
(Geography Markup Language) är enhetligt och utbyggbart. 

 
  Negativa: XML är utrymmeskrävande, eftersom det alltid krävs start och 

sluttagg. 
 
Företag E: Positiva: XML lätt att lära och att använda. Personalen är positivt inställd. 
 
  Negativa: Dyrare än vad som från början antagits. Problematiskt i den 

utsträckning att det fortfarande finns begränsningar i användandet av det. 
Informix kan inte hantera XML, utan lagring får ske i BLOB:ar (Binary 
Large OBject) eller överföras till relationer. Dessutom är storleken på 
filerna ett stort problem. Många uppgraderingar, avbrott och 
uppdateringar samt många möten, vilket i slutändan innebär hög kostnad. 
Avslutningsvis kan sägas att XML skapar fler problem än det löser. 

 
Företag F: Positiva: Ett enhetligt sätt att kommunicera.  
 
  Negativa: Informationsöverföringsvolymen ökar. Vid höga krav på snabb 

överföring så kan XML eventuellt bli ett hinder. 
 
Fråga 6: På vilket sätt kommer XML till användning för informationsöverföring? 
 
Företag A: [ ] förmedla något som bara ska användas av datorer  
  [x] förmedla något som skall kunna läsas av människor 
 
Företag B: [ ] förmedla något som bara ska användas av datorer  
  [x] förmedla något som skall kunna läsas av människor  
 
Företag C: [ ] förmedla något som bara ska användas av datorer  
  [x] förmedla något som skall kunna läsas av människor 
 
Företag D: [ ] förmedla något som bara ska användas av datorer  
  [x] förmedla något som skall kunna läsas av människor  
 
Företag E: [x] förmedla något som bara ska användas av datorer  
  [ ] förmedla något som skall kunna läsas av människor 
 
Företag F: [x] förmedla något som bara ska användas av datorer  
  [x] förmedla något som skall kunna läsas av människor 
 
Både företag B och D betonar speciellt att dokumenten mellanlagras i databaser, 
vilket gör att när det används av ”vanliga” människor är det inte XML längre. Det är 
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endast ”tekniskt kunniga” människor som ska läsa den rena XML-strukturen. Även 
företag C betonar att mellanlagring sker i databas. 
 
Lagringsmetoder 
 
Fråga 1: Hur presenteras datan som lagras för användarna? 
 
Företag A: Via webbgränssnitt. 
 
Företag B: Inte som XML, utan som ren information. Egna strukturer, egna 

applikationer. 
 
Företag C: Inte som XML, utan som ren information. 
 
Företag D: Som kartor (papper, digitalt). 
 
Företag E: Via databas. Lite webb, resten Visual Basic-klienter. 
 
Företag F: Motorprovningsresultat presenteras via programvara framtagen av annat 

företag inom koncernen. 
 
Fråga 2: Gör ni sökningar mot datan som är lagrad? 
 
Företag A: Ja. 
 
Företag B: Ja. 
 
Företag C: Ja. 
 
Företag D: Ja. 
 
Företag E: Ja. 
 
Företag F: Ja. 
 
Fråga 3: På vilket sätt lagrar ni den data som är resultatet av överföringarna, det vill 
säga vilken lagringsmetod har ni valt? 
 
Företag A: Textdata i relationsdatabas (Oracle). 
 
Företag B: I relationsdatabaser med egendefinierad struktur. Använder DTD:er vid 

import för att verifiera dokumenten. 
 
Företag C: I relationsdatabaser (SQL-server, IBM DB2 samt någon Oracle) och 

hierarkisk databas (DL1). 
 
Företag D: I olika former av databaser. 
 
Företag E: I relationsdatabas, Informix. Det finns två sätt att lagra, BLOB:ar och 

relationer. Relationer används i första hand. 
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Företag F: Motorprovning: Databas vissa delar. Textdata i XML format. 
  Programmering styrenhet: Databas och textdata, ej XML format. 
 
Fråga 4: Vilka är orsakerna till att ni valt den lagringsmetod som ni gjort? 
 
Företag A: Enkelt att bygga publiceringssystem samt göra sökningar i datan, alla våra 

andra system bygger på den tekniken. 
 
Företag B: Bygger hela systemet själva med en egen design. 
 
Företag C: Kör stordator, det som då finns att välja på är DL1 och DB2. Stordator 

fanns innan XML infördes och används på grund av stora transaktioner. 
 
Företag D: Bygger vidare på redan använd teknik. 
 
Företag E: Företaget har stor kompetens på Informix vilket ledde till att det var 

naturligt att använda det. Körde helt enkelt vidare på gammal kunskap. 
 
Företag F: Motorprovning: Enligt vad annat företag inom koncernen levererat. 
  Programmering styrenhet: Databas och textdata fanns sedan tidigare. 
 
Fråga 5: Vilka faktorer ansåg ni vara av störst betydelse när ni valde lagringsmetod? 
 
Företag A: Enkelhet och sökbarhet. 
 
Företag B: Valet av XML var för importerna för att få abstraktion för att kunna bygga 

ett generellt system som är utbyggbart och plattformsoberoende, annars 
var det för att kunna bygga ut protokollet. 

 
  Valet av relationsdatabas var för att informationen blir öppnare samt att 

sökbarhet och strukturbarhet uppnås. 
 
Företag C: Åtkomsttid samt att kunskapen om stordator är stor. 
 
Företag D: Hade systemet, införde bara XML. 
 
Företag E: Avgörande var tillgänglighet och säkerhet. XML spelade ingen roll. 
 
Företag F: Motorprovning: Sökbarhet och enkelhet. 
  Programmering styrenhet: Åtkomsttid. Databas och textdata fanns sedan 

tidigare. 
 
Kommunikation 
 
Fråga 1: Vad är det för data som överförs via XML-formatet? 
 
Företag A: Nyheter av olika slag. 
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Företag B: All form av data. Importen: Allt ifrån personer, kunder till orders och 
orderläggning. 

 
Företag C: Det är ett projekt på gång där i stort sett all data som hanteras mellan 

affärssystemet och det grafiska gränssnittet körs via XML-formatet. 
 
Företag D: Fastighets- och landskapsinformation. 
 
Företag E: Kunddata och ekonomisk information. 
 
Företag F: Testresultat från motorprovning. Motorinformation och 

styrenhetsinformation. 
 
Fråga 2: Hur stor del av den totala kommunikationen utgörs av XML-data? 
 
Företag A: Minimal. 
 
Företag B: Liten, någon procent. Den största delen utgörs av förfrågningar mot 

databasen, vilka inte är på XML-formatet. 
 
Företag C: Idag mycket lite, med projektet fullt utbyggt kommer det bli en mycket 

stor del. 
 
Företag D: Än så länge liten del och systemet är ännu inte i skarp drift. Omöjligt att 

säga något om framtiden. 
 
Företag E: Under 10 %, troligen inte mer än 5 %. 
 
Företag F: Mindre än 1 %. 
 

6.2.2 3) Databaser 
 
Fråga 1: Använder sig företaget av några databassystem och i så fall vilka? 
 
Företag A: [x] Relationsdatabaser: Oracle 
  [ ] Objektrelationsdatabaser:  
  [ ] Objektorienterade databaser:  
  [ ] Datalager (Data warehouse):  
  [ ] Flerlagersystem:  
  [x] Internetkopplade databaser:  
  [ ] Annat:  
 
Företag B: [x] Relationsdatabaser: Sybase, SQL-server, Informix, Oracle 
  [ ] Objektrelationsdatabaser:  
  [ ] Objektorienterade databaser:  
  [x] Datalager (Data warehouse):  
  [ ] Flerlagersystem:  
  [x] Internetkopplade databaser:  
  [ ] Annat:  
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Företag C: [x] Relationsdatabaser: SQL-server, IBM DB2 samt Oracle. 
  [ ] Objektrelationsdatabaser:  
  [ ] Objektorienterade databaser:  
  [x] Datalager (Data warehouse):  
  [ ] Flerlagersystem:  
  [x] Internetkopplade databaser:  
  [x] Annat: Hierarkiska databaser (DL1). 
 
Företag D: [x] Relationsdatabaser: Oracle 
  [ ] Objektrelationsdatabaser:  
  [ ] Objektorienterade databaser:  
  [ ] Datalager (Data warehouse):  
  [ ] Flerlagersystem:  
  [x] Internetkopplade databaser:  
  [x] Annat: Spatial (Bankir), Hierarkisk (Aros Rosam) 
 
Företag E: [x] Relationsdatabaser: Informix 
  [ ] Objektrelationsdatabaser:  
  [ ] Objektorienterade databaser:  
  [ ] Datalager (Data warehouse):  
  [ ] Flerlagersystem:  
  [x] Internetkopplade databaser:  
  [ ] Annat:  
 
  Observera att internetkopplade databaser med XML-data inte används av 

företag E på grund av brister i säkerhet, men det är på gång. 
 
Företag F: [x] Relationsdatabaser: Oracle, Oracle Rdb och SQL server 
  [ ] Objektrelationsdatabaser:  
  [ ] Objektorienterade databaser:  
  [ ] Datalager (Data warehouse):  
  [ ] Flerlagersystem:  
  [ ] Internetkopplade databaser:  
  [ ] Annat:  
 
Fråga 2: Till vad används dessa databassystem? 
 
Företag A: Faktureringssystem, produktionsadministration, web-system (portal, e-

handelssystem med mera) 
 
Företag B: Lagring och mellanlagring. Lagrar inte XML direkt. Datalagring i 

företagets system/produkt. 
 
Företag C: Lagring, mellanlagring. Lagrar inte XML direkt. 
 
Företag D: Stödjer egen verksamhet. Kommuner, företag, banker med flera kan 

skriva avtal för att få söka i dessa. 
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Företag E: Mer operativa (verksamhet) databaser än administrativa, 50 % av volymen 
är platsförmedling. Mycket administrativt arbete utlagt (outsourced) på 
andra företag. 

 
Företag F: För att stödja i huvudsak material och produktionsstyrning. 
 
Fråga 3: Vilka krav ställer ni på era databassystem? 
 
Gradera från 1 till 5, där 1 innebär oviktigt och 5 innebär mycket viktigt. 
 
Företag A: [3] Snabba svarstider 
  [5] Klara att hantera komplexa objekt 
  [1] Klara att hantera utökade (egendefinierade) datatyper 
  [1] Kunna lagra flera versioner av samma data 
  [1] Kunna utnyttja den data som finns för att utvinna ny kunskap 
  [4] Kunna nå olika databassystem från en och samma applikation 
  [5] Kunna nå data från webbgränssnitt 
  [ ] Annat  
 
Företag B: [5] Snabba svarstider 
  [1] Klara att hantera komplexa objekt 
  [1] Klara att hantera utökade (egendefinierade) datatyper 
  [2] Kunna lagra flera versioner av samma data 
  [4] Kunna utnyttja den data som finns för att utvinna ny kunskap 
  [4] Kunna nå olika databassystem från en och samma applikation 
  [4] Kunna nå data från webbgränssnitt 
  [5] Annat: stabilitet och tillgänglighet såklart. 
 
Företag C: [5] Snabba svarstider 
  [2] Klara att hantera komplexa objekt 
  [1] Klara att hantera utökade (egendefinierade) datatyper 
  [2] Kunna lagra flera versioner av samma data 
  [3] Kunna utnyttja den data som finns för att utvinna ny kunskap 
  [4] Kunna nå olika databassystem från en och samma applikation 
  [5] Kunna nå data från webbgränssnitt 
  [ ] Annat  
 
Företag D: [5] Snabba svarstider 
  [1] Klara att hantera komplexa objekt 
  [3] Klara att hantera utökade (egendefinierade) datatyper 
  [4] Kunna lagra flera versioner av samma data 
  [?] Kunna utnyttja den data som finns för att utvinna ny kunskap 
  [4] Kunna nå olika databassystem från en och samma applikation 
  [5] Kunna nå data från webbgränssnitt 
  [ ] Annat  
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Företag E: [4] Snabba svarstider 
  [3] Klara att hantera komplexa objekt 
  [3] Klara att hantera utökade (egendefinierade) datatyper 
  [5] Kunna lagra flera versioner av samma data 
  [3] Kunna utnyttja den data som finns för att utvinna ny kunskap 
  [4] Kunna nå olika databassystem från en och samma applikation 
  [5] Kunna nå data från webbgränssnitt 
  [4] Annat: Lättadministrerat 
  [5] Annat: Att det finns för Unix 
 
Företag F: [5] Snabba svarstider 
  [1] Klara att hantera komplexa objekt 
  [1] Klara att hantera utökade (egendefinierade) datatyper 
  [1] Kunna lagra flera versioner av samma data 
  [1] Kunna utnyttja den data som finns för att utvinna ny kunskap 
  [1] Kunna nå olika databassystem från en och samma applikation 
  [3] Kunna nå data från webbgränssnitt 
  [5] Annat: Tillgänglighet 
  [5] Annat: Kunna hantera små och stora datamängder 
 

6.2.3 4) Övriga synpunkter 
 
Fråga 1: Finns det några övriga synpunkter som ni önskar framföra? 
 
Företag A: Nej. 
 
Företag B: Öppenhet är en viktig aspekt. Det kommer fler och fler system som kan 

läsa XML vilket gör att företaget vill försöka ligga i framkant vad avser 
kunskap om XML och dess användning. 

 
Företag C: Nej. 
 
Företag D: Microsoft säger att de varit med om 4 revolutioner. PC:n, GI 

(fönstersystem), Internet och XML. Vilket säger en del om XML:s 
möjliga framtid. 

 
Företag E: XML är fortfarande experimentellt och tar onödigt stora resurser. 

Resursbehovet är lite dolt och flexibiliteten i XML kostar pengar. XML är 
gjort för att överföra japanska och kinesiska över nätet vilket gör det 
onödigt resurskrävande för normal användning i till exempel Europa. 

 
Företag F: Nej. 
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Fråga 2: Finns det något som ni anser att jag har missat att fråga, men som borde 
vara med? 
 
Företag A: Nej. 
 
Företag B: Nej. 
 
Företag C: Hur man gjort för att ta emot och parsa XML-datan. 
 
Företag D: Nej. 
 
Företag E: Nej. 
 
Företag F: Nej. 
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7 Analys 
 
I detta kapitel analyseras de fakta som framkommit under arbetets gång. 
Inledningsvis görs en allmän analys av resultatet från intervjuer och enkäter. Sedan 
gås delfrågorna i problembeskrivningen igenom. Vid genomgång av delfrågorna tas 
hjälp av både resultatet från intervjuer och enkäter samt litteraturstudien. 
 

7.1 Analys av intervjuer och enkäter 
 

7.1.1 Osäkerhet i svaren 
 
Det bör nämnas att när det gäller intervjuerna är det endast en person på varje företag 
som svarat på frågorna och när det gäller enkäterna går det inte att säga något om hur 
många som varit med och svarat. Det går heller inte att säga något om hur många som 
varit inblandade i det inledande arbetet med att studera frågorna i formuläret på 
respektive företag. Det finns heller ingen garanti för att den som svarade på frågorna 
var den som var bäst lämpad att göra det. Slutligen finns det dessutom inget som säger 
att denna persons åsikter och erfarenheter speglar hela företagets åsikter och 
erfarenheter. Detta är något som bör tas i beaktande när företagens svar ska värderas. 
 
Det är också viktigt att komma ihåg att det finns risk för att företag förskönar bilden 
av kostnaderna, det vill säga att de underskattar de faktiska kostnaderna för att införa 
och använda en ny metod eller nytt system. Även detta är något som bör tas i 
beaktande när företagens svar värderas. 
 
Företag E har ej svarat på den förfrågan där svarssammanställningarna skickades 
tillbaka till företagen för verifiering, vilket betyder att svaren från detta företag kan ha 
misstolkats och återgivits fel i rapporten. Dock visar svaren från de andra företagen på 
denna förfrågan att de feltolkningar som faktiskt förekommit har varit av mer 
odramatisk karaktär, såsom felstavningar av namn och liknande. Det är ändå inte 
otänkbart att något viktigt har missats och detta bör vägas in i värderingen av 
resultatet för detta arbete. 
 
Till sist går det att ställa frågan om företagen är representativa för den population som 
det i detta arbete är tänkt att de ska vara representativa för, det vill säga mindre 
företag inom alla yrkesområden och alla delar av landet. Naturligtvis är en 
undersökningsgrupp på endast 6 företag i klart minsta laget för att representera alla 
företag i landet som använder eller har tankar på att börja använda XML för 
informationsöverföring. Att de flesta företagen som ingår i gruppen dessutom är 
verksamma inom samma yrkesområde, data och teknik, och att de var av mycket 
varierande storlek gör inte saken bättre. Dock visade det sig att spridningen på 
företagens primära sysselsättning ändå var tämligen stor (se rubriken ”Företagens 
affärsområden” nedan), men ändå inte tillräckligt stor för att det skulle vara fullt 
berättigat att i denna undersökning dra generella slutsatser från undersökningen för 
företag inom andra yrkesområden. Med utgångspunkt från erfarenheterna i 
undersökningen borde ändå ett företag som är medvetet om sin egen situation och 
organisation kunna ha nytta av resultatet, även om det har en annan bakgrund och är 
verksamt inom ett annat yrkesområde. 
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Den stora spridningen vad avser storlek på företagen kom slutligen att ses som något 
positivt för undersökningen (se rubriken ”Storlek på företagen” nedan) och den 
geografiska spridningen på företagen från Lund i söder till Gävle i norr gör att 
åtminstone halva landet blivit representerat. Sammanfattningsvis gör dessa faktorer att 
vi anser att det går att göra generella antaganden utifrån undersökningsgruppen, dock 
med visst förbehåll på grund av undersökningsgruppens relativt begränsade storlek 
samt att i det närmaste endast ett yrkesområde finns representerat. 
 

7.1.2 Svarsbortfall 
 
Det faktum att endast hälften av de företag som vid förfrågan visade sig använda 
XML för informationsöverföring slutligen kom med i undersökningen går inte att 
bortse från. Om det visar sig att de företag som inte kom med har helt andra åsikter än 
de som verkligen kom med skulle teoretiskt resultatet på intervju- och enkätdelen 
kunna bli något av den motsatta än den som nu blivit fallet. Dock är detta inte något 
som kommer att tas hänsyn till här, utan analysen kommer att basera sig på 
antagandet att de företag som svarade representerar ett genomsnittligt urval av de 
företag som använder sig av XML för informationsöverföring. 
 

7.1.3 Företagens affärsområden 
 
De företag som ingick i undersökningen visade sig ha en stor spridning vad avser 
deras primära sysselsättning, dock har alla företagen någon form av ”digital 
tjänsteprodukt” som sitt affärsområde. Det vill säga att de inte producerar något 
”fysiskt” som går att ta på, utan något mer abstrakt. Detta beror naturligtvis mycket på 
hur urvalet av de företag som skulle vara med i undersökningen gick till. Fyra av 
företagen hittades under underrubriken ”Teknik, data”, och ”Västra Götalands län”, i 
AMV:s företagspresentationsdatabas och eftersom AMV:s databas har särskilda 
underrubriker för tillverkningsföretag tenderar förstås företag som anses kunna samlas 
under teknik och data att syssla med mer ”abstrakta” saker än ren fysisk tillverkning. 
Dock är det intressant att även de två företag som inte hittades i AMV:s databas, 
nämligen företag E och F, har ungefär samma typ av digitala tjänsteprodukt. 
 
Det går knappast att dra några egentliga slutsatser om vilka affärsområden som passar 
sig för XML från underlaget av företag, eftersom urvalet kommer från en sådan 
begränsad grupp. Det är ändock inte ointressant, och något som eventuellt skulle 
kunna vara av intresse att titta närmare på, att de företag som har gått att finna som 
använder sig av XML för informationsöverföring alla är tjänsteföretag som förmedlar 
”ickefysiska” tjänster. 
 

7.1.4 Storlek på företagen 
 
Även storleken på företagen har en stor spridning, från 80 upp till 12 000 anställda 
och med omsättningar på från 50 miljoner upp till 90 miljarder per år. Detta skulle 
kunna ses som något negativt sett ur undersökningens vinkel, eftersom denna skulle 
undersöka situationen för små företag. Dock verkar svaren från företagen i gruppen 
tyda på att storleken på företaget inte är en faktor som är av överdrivet stor betydelse 



Analys 

 56 

vid eventuella beslut om hur XML ska lagras i en organisation, utan XML fungerar på 
samma sätt i den lilla som den stora organisationen. Emellertid visade företag E, det 
största företaget med 12 000 anställda och en årsomsättning på runt 90 miljarder, de 
största negativa erfarenheterna med XML. Detta skulle kunna betyda att XML innebär 
mer problem ju större företaget blir, åtminstone om företaget blir riktigt stort och 
tungt. Eventuellt skulle den negativa inställningen från företag E kunna skyllas på att 
företaget är ett statligt verk och därför mer byråkratiskt och tungrott. Detta talar dock 
företag D emot, som också är ett, något så när stort, statligt verk, och som tvärtemot 
företag E har mycket goda erfarenheter av och förväntningar på att använda sig av 
XML för informationsöverföring. Men eftersom denna undersökning i första hand ska 
undersöka vilka lagringsstrategier mindre företag bör införa kommer inte situationen 
för riktigt stora företag att beröras närmare. 
 

7.1.5 Systemmiljöer 
 
De systemmiljöer som förekommer på företagen är relativt blandade. På serversidan 
förekommer bland annat Sun Solaris, IBM stordator, Windows NT/2000 och Linux. 
På klientsidan förekommer det till exempel Macintosh, Windows och Linux. När det 
gäller de förekommande databassystemen finns det på alla företagen någon form av 
relationsdatabas som exempelvis Informix, Oracle, Sybase och SQL-server. Dessutom 
använder två företag sig av hierarkiska databaser och ett använder, förutom en 
hierarkisk databas och en relationsdatabas, dessutom sig av en spatialdatabas.  
 
På grund av den blandade miljön går det inte att dra några andra slutsatser än att 
XML, som det också är tänkt, passar i de flesta miljöer. Att företagen använder sig av 
relationsdatabaser i den utsträckning som de gör tror vi inte att det går att dra många 
slutsatser från. Eftersom relationsdatabaser är den vanligaste sortens databas idag 
faller det sig naturligt att även företag som lagrar någon form av XML-data i första 
hand använder sig av relationsdatabaser. Eftersom företagen finner det vara möjligt att 
använda sig av relationsdatabaser i den utsträckning de gör, verkar det dock inte vara 
fel att dra slutsatsen att relationsdatabaser fungerar väl ihop med XML. 
 

7.1.6 Användningen av XML för informationsöverföring  
 
Användningssituationerna där XML på något sätt kommer till användning för 
informationsöverföring är mycket varierande hos företagen som ingår i 
undersökningen. Dock kan några generella indelningar i hur XML används för 
informationsöverföring göras, nämligen i import, export och internt. Två företag, 
företag A och B, utnyttjar XML i situationer där information utifrån tas emot och leds 
in till interna system. Företag B använder sig dessutom av XML för intern 
kommunikation, vilket även företag C, E och F gör. Företag C och D använder sig av 
XML för dubbelriktad extern kommunikation. Företag D är dessutom med och 
utvecklar ett system för att skicka information från ett antal företag till en central 
server via XML-formatet. Två företag, företag E och F, utnyttjar XML endast för 
egen intern kommunikation mellan system. 
 
 



Analys 

 57 

 
Företag: A B C D E F 

       
Import Ja Ja Ja Ja Nej Nej 
Export Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
Internt Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

Tabell 1. Situationer där XML kommer till användning för informationsöverföring. 
 
Det har i detta arbete inte gått att finna några egentliga slutsatser att dra av 
ovanstående. Informationen får i vilket fall stå kvar eftersom den tillför en 
sammanfattning av företagens användande av XML för informationsöverföring som 
eventuellt skulle kunna vara till nytta för andra undersökningar. 
 
Den data som förmedlas är för företag A nyheter från TT medan företag B och C 
svarade att det är all form av data, som till exempel kundinformation och 
orderläggning. För företag D är den data som förmedlas fastighets- och 
landskapsinformation, för företag E är det kunddata och ekonomisk information och 
för företag F är det testresultat från motorprovning samt motor- och 
styrenhetsinformation. Detta visar att det är mycket olika sorters information som kan 
struktureras med hjälp av XML, enda kravet är att datan ska vara på en form som går 
att strukturera och att det ska gå att definiera de taggar som ska strukturera upp 
dokumentet. Ett företag, företag C, använder till exempel XML-formatet istället för 
att exempelvis använda sig av kommaseparerade filer (CSV).  
 
En sak som är noterbar är en eventuell koppling mellan svårigheter med att använda 
XML och inställningen till hur XML var tänkt att användas. Företag E, det enda 
företaget som var verkligt negativt till XML, och då inte endast XML för 
informationsöverföring, utan XML i allmänhet, var det enda företaget som svarade att 
den information som förmedlades via XML-formatet endast skulle kunna läsas av 
datorer och inte av människor. Alla andra företagen svarade att informationen som 
förmedlades via XML-formatet i slutändan skulle kunna läsas av människor. Detta 
skulle kanske kunna betyda att om ett dokument inte är tänkt att läsas av människor 
läggs inte tillräckligt med tid ner på att göra strukturen i dokumentet logisk och 
lättförstålig. Det kan i sin tur leda till att XML inte utnyttjas på rätt sätt och att 
resultatet inte blir det tänkta.  
 
Inget företag har använt sig av XML för informationsöverföring i mycket mer än 2 år 
och genomsnittstiden ligger på strax över 1 år. Dessutom svarar alla företag att av all 
kommunikation är det ännu så länge en mycket liten del som utgörs av XML-
dokument. De företag som har svarat med en specifik siffra har svarat att mellan 
under 1 procent upp till runt 5 procent av den totala kommunikationen utgörs av 
XML-dokument. Detta visar att XML ännu så länge är en ung teknik som inte har 
varit i skarp användning mer än en kort tid ute på företagen. Dock svarade flera av 
företagen att de tror att XML i framtiden kommer att bli en viktig standard både som 
format vid informationsöverföring och inom andra områden, och de böcker, rapporter 
och arbeten som ingår i litteraturförteckningen i detta arbete och som specifikt tar upp 
XML som stöd för informationsöverföring håller alla med.  
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7.1.7 Andra användningsområden för XML 
 
Det verkar som XML inte används i någon stor utsträckning till andra saker än som 
format vid informationsöverföring. Ett företag designar emellanåt webbsidor med 
hjälp av XML, ett annat sparar viss information om användare i XML-format. Ett 
användningssätt med störst koppling till informationsöverföring använder sig företag 
C av, då de dokumenterar hur en transaktion kan se ut med hjälp av XML. Det kan 
vara intressant att lägga märke till att de inte utnyttjar vare sig DTD:er eller scheman 
för detta, utan dokumenteringen sker direkt i XML. Varför företag C inte använder sig 
av vare sig DTD:er eller scheman för dokumentation gick tyvärr inte att klargöra. 
 
De företag som använder sig av XML för andra saker än informationsöverföring har 
gjort detta ungefär lika länge som de har använt sig av XML för 
informationsöverföring. Med andra ord, om de skulle använda sig av XML inom 
något annat område än för informationsöverföring verkar det som om det föll sig 
naturligt att införa de olika områdena samtidigt. 
 

7.1.8 Positiva erfarenheter 
 
Flera företag, speciellt företag C och E, ansåg att en positiv erfarenhet med XML är 
att det var enkelt att lära och att använda. Företag A nämnde att den logiska strukturen 
och de väldefinierade fälten gjorde det relativt enkelt att utveckla system med hjälp av 
XML. Företag B ansåg att friheten att förändra strukturen på ett XML-dokument utan 
att delar i systemet som inte är involverade påverkas samt plattformsoberoendet var 
speciellt positiva erfarenheter. Företag D och F berörde enhetligheten med XML och 
företag D även utbyggbarheten som positiva faktorer.  
 
Företag B hade använt sig av successiv införsel av XML i företaget, vilket ansågs ha 
minskat kostnaderna för införseln avsevärt. Detta tyder på att det är möjligt att låta bli 
att ställa om hela dokumentstrukturen på ett företag till XML på en gång. 
 

7.1.9 Negativa erfarenheter 
 
Alla företagen utom företag A nämnde storleken på filerna som ett eventuellt 
problem. Dock var variationen stor bland företagen när det kommer till hur stort 
problemet verkligen upplevdes vara. Det företag som var mest negativt, företag E, sa 
att problemet var av stor karaktär, medan företag B mer nämnde storleken på ett 
XML-dokument i förbigående, men upplevde inte egentligen detta som något större 
problem. Dock verkar det som om detta med storleken på ett XML-dokument är något 
som av företagen upplevs som det mest störande med XML och om det är något som 
skulle stoppa ett företags planer på att på något sätt använda sig av XML skulle det 
förmodligen vara storleken på de filer som strukturerats upp med hjälp av XML. 
 
Företag C nämnde att de hade haft problem med att parsa XML i stordatorn och att ett 
eget verktyg för att utföra detta fick utvecklas. De nämnde även att de ansåg att något 
som detta arbete missat att ta fasta på är hur ett företag har gjort för att ta emot och 
parsa XML-data. Vi anser dock att det går utanför ramarna för detta arbete att 
undersöka hur ett företag har gjort för att parsa XML, däremot är det viktigt att notera 
att det var problem med att göra detta i stordatormiljö. Något som måste vägas in av 
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ett företag som använder sig av denna miljö och som står i begrepp att börja använda 
sig av XML för informationsöverföring. 
 
Företag E var det företag som hade flest negativa erfarenheter. De ansåg att införsel 
av XML i företaget blivit dyrare än vad som från början antagits och att XML är 
problematiskt i den utsträckning att det fortfarande finns begränsningar i användandet 
av det. De anser vidare att det har blivit många uppgraderingar, avbrott och 
uppdateringar samt många möten under arbetet med att införa XML, vilket i slutändan 
innebar hög kostnad. Avslutningsvis ansåg de att XML skapar fler problem än det 
löser. 
 
Slutligen påpekade företag E att de anser att Informix, vilket är den databas som 
används på företaget, inte kan hantera XML, utan att lagring istället får ske i BLOB:ar 
(Binary Large OBject) eller överföras till relationer. Ett problem som vi ställer oss 
frågande till. Våran uppfattning om XML i relationsdatabaser är att det SKA lagras i 
BLOB:ar eller relationer, något annat står inte till förfogande.  
 

7.1.10 Lagringsmetoder för XML-datan 
 
Alla företagen har svarat att de åtminstone till en del lagrar den XML-data som är 
resultatet av informationsöverföringen i relationsdatabaser av olika slag. Företag A, B 
och E svarade att de enbart använder olika former av relationsdatabaser, företag C och 
D använder förutom en relationsdatabas även en hierarkisk databas av något slag och 
företag D använder även en spatialdatabas. Företag F lagrar delar av datan i 
relationsdatabas och andra delar i filer som ren text, både i XML-format och vanligt 
textformat. Företag D påpekade att de med tiden kommer att avveckla den hierarkiska 
databasen till förmån för en relationsdatabas. Vidare gör alla företagen sökningar mot 
den lagrade datan. Detta underbygger mycket klart det faktum att relationsdatabaser 
idag är den vanligaste databasen ute på företagen och att relationsdatabaser dessutom 
verkar fungera mycket bra ihop med XML idag. 
 
En viktig faktor som inte kom att klargöras i tillräckligt hög grad var vad som 
företagen egentligen menar med relationsdatabaser. Det framkom senare i arbetet att 
företagens definition av dessa kan skilja sig från definitionen bland forskare och 
facklitteratur (se kapitel ”7.1.11 Databassystem” för en närmare förklaring).  
 
På frågan vad som är orsakerna till att företagen har valt den lagringsmetod som de 
har i samband med införandet av XML svarade i det närmaste alla företagen, även om 
de uttryckte det lite olika, att det snarast berodde på att de redan innan de införde 
XML använde sig av den lagringsmetoden och att de bara körde på eller att det var 
den enda möjliga lagringsmetoden på grund av krav från till exempel andra system, 
avdelningar eller företag.  
 
Detta pekar på två saker. Den första uppenbarar att det ofta händer att företag inte tar 
aktiva beslut om den strategi som de ska använda i olika situationer, vilket är en 
smula oroande eftersom det betyder att det mest är slumpen som styr. Den andra är 
lite mer uppmuntrande eftersom den visar på att XML utan större hinder går att införa 
i de flesta system och miljöer oberoende av tidigare strukturer. 
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Dock framfördes det några faktorer som påstods ha legat till grund för valet av 
lagringsmetod. För företag A och F var enkelhet och sökbarhet viktigt. Företag B 
svarade att valet av XML berodde på att de ville ha möjlighet till abstraktion för att 
kunna bygga ett generellt system som var utbyggbart och plattformsoberoende. För 
företag C var åtkomsttid av stor vikt och för företag E var tillgänglighet och säkerhet 
viktigt. Företag E påpekade att valet av XML emellertid inte berodde på någon av 
dessa faktorer. 
 
Slutligen svarade alla företagen att XML inte används för att presentera informationen 
för användare, utan där används andra metoder och tekniker. Företag A och E 
använder webbgränssnitt, företag E använder även Visual Basic-klienter, företag B 
och F svarade att de använde egen programvara och företag C angav inte närmare hur 
datan presenterades för användarna. För användarna i företag D presenterades 
informationen som kartor, antingen digitalt eller på papper. 
 

7.1.11 Databassystem 
 
Som tidigare nämnts i kapitel 5 finns det inga krav på att de databaser eller krav på 
dessa databaser som företagen uppger behöver vara kopplade till deras användning av 
XML. Istället skulle företagen uppge alla de databaser som de använder sig av och de 
allmänna krav företagen ställer på dessa databaser. 
 
Sent i arbetet framkom att företagens definitioner av vad som de anser vara en 
relationsdatabas kan skilja sig från den vedertagna definitionen bland till exempel 
facklitteratur och forskare. De flesta av de relationsdatabaser som företagen nämnt vid 
namn är i sina senaste versioner mer eller mindre ombyggda till och har funktionalitet 
som objektrelationsdatabaser. Tyvärr var arbetet i detta läge i det närmaste färdigt och 
det var för sent att gå tillbaka och försöka verifiera om företagen har en annan syn på 
relationsdatabaser än till exempel facklitteratur och forskare eller vilken version av 
respektive databas som används. Det finns heller inget som säger att bara för att ett 
företag använder sig av en objektrelationsdatabas att det dessutom använder sig av 
funktionaliteten i denna. På grund av detta följer detta arbete företagens definition, det 
vill säga om ett företag svarat att de använder sig av en relationsdatabas kommer detta 
inte att ifrågasättas utan utgångspunkten kommer att vara att det verkligen är en 
relationsdatabas som används.  
 
Alla företagen använder sig av någon form av relationsdatabas, företag A och D 
använder Oracle, företag B använder Sybase, SQL-server, Informix och Oracle, 
företag C använder SQL-server, IBM DB2 och Oracle, företag E använder Informix 
och företag F slutligen använder Oracle, Oracle Rdb och SQL-server. Förutom 
relationsdatabaser använder företag C och D sig av hierarkiska databaser, företag C 
använder IBM DL1 och företag D använder Aros Rosam. Dessutom använder företag 
D sig av en egenutvecklad spatialdatabas vid namn Bankir.  
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Företag: A B C D E F 
       
Relationsdatabaser: Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Oracle Ja Ja Ja Ja  Ja 
Sybase  Ja     
SQL-server  Ja Ja   Ja 
Informix  Ja   Ja  
IBM DB2   Ja    
       
Hierarkiska databaser:   Ja Ja   
IBM DL1   Ja    
Aros Rosam    Ja   
       
Spatialdatabaser:    Ja   
Bankir    Ja   

Tabell 2. Förekommande databassystem på företagen 
 
Som tidigare nämnts understryker detta att relationsdatabasen är den vanligast 
förekommande databasen hos företagen idag. Det är intressant och helt klart värt att 
notera att faktiskt inte ett enda företag använde sig av objektorienterade databaser 
eller objektrelationsdatabaser. Det har av olika författare påpekats att de 
objektorienterade databaserna inte fått det genomslag som det först var trott att de 
skulle få och denna undersökning verkar verifiera detta. 
 
Alla företag utom företag F har, åtminstone några av, sina databaser uppkopplade mot 
Internet, dock nämnde företag E att de på grund av säkerhetsproblem i dagsläget inte 
hade några databaser med XML-data uppkopplade mot Internet, men att det är på 
gång. Frågan är om det egentligen går att dra några slutsatser från detta, annat än 
möjligen att de flesta företagen i undersökningen på något sätt använder sig av 
Internet. Men det i sin tur är inte något direkt revolutionerande, de flesta företag 
använder sig av Internet idag. 
 
När det gäller kraven som företagen ställer på sina databassystem var det 
övergripande på det viset att spridningen var stor mellan mellan företagen vad gäller 
de siffror de angav och vad de prioriterade. För att få till någon form av vägningstal 
summerades alla svaren för respektive kravalternativ och delades sedan med antalet 
företag som svarat. Förutom för alternativet ”Annat”, det var svårt att göra en 
summering av de alternativ som företagen uppgav för det alternativet. Vi kunde inte 
hitta någon stark koppling vare sig mellan prioritering och användningen av XML 
eller prioritering och svaren på andra frågor i undersökningen. Dock kunde vi se vissa 
”tendenser”. Dessa tas tillsammans med analysen av vägningstalen upp mer i detalj 
nedan. 
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Företag: A B C D E F VT*1 
        
Snabba svarstider 3 5 5 5 4 5 4,5 
Klara att hantera komplexa objekt 5 1 2 1 3 1 2,2 
Klara att hantera utökade (egendefinierade) 
objekt 

1 1 1 3 3 1 1,7 

Kunna lagra flera versioner av samma data 1 2 2 4 5 1 2,5 
Kunna utnyttja den data som finns för att 
utvinna ny kunskap 

1 4 3 ? 3 1 2,4*2 

Kunna nå olika databassystem från en och 
samma applikation 

4 4 4 4 4 1 3,5 

Kunna nå data från webbgränssnitt 5 4 5 5 5 3 4,5 
Annat *3  5   4, 5 5, 5  

Tabell 3. Företagens gradering av krav på sina databassystem 
 
*1: VT står för vägningstal och är summan av företagens svar delat med antalet 
företag som svarat på frågan. 

*2: Eftersom företag D inte kunde ange något alternativ räknas endast 5 av företagen. 

*3: Företag B angav 5 för tillgänglighet och stabilitet. Företag E angav 4 för 
lättadministrerat och 5 för att det finns för Unix. Företag F slutligen angav 5 för både 
tillgänglighet och att det ska kunna hantera små och stora datamängder. 
 
De krav som samlat högst prioritet av företagen är snabba svarstider samt att kunna nå 
data från webbgränssnitt. Enligt bland andra Connolly & Begg (2002) borde i en 
sådan situation relationsdatabaser vara av intresse eftersom de oftast genererar snabba 
svarstider och är enkla att nås från webbgränssnitt. 
 
Notera företag E, det företag som visade minst entusiasm över och som hade många 
negativa erfarenheter av sin användning av XML för informationsöverföring. Företag 
E anger i sammanhanget relativt höga värden både på kravet att klara att hantera 
komplexa objekt och klara att hantera utökade (egendefinierade) objekt, men 
använder sig samtidigt uteslutande av en relationsdatabas. Enligt bland andra 
Connolly & Begg (2002) borde istället en objektrelationsdatabas användas om 
komplexa objekt och hantering av utökade objekt ges ett högt värde. Även en 
objektorienterad databas ger bra stöd för åtminstone komplexa objekt och XML ger 
åtminstone stöd för att hantera utökade objekt. Eventuellt skulle användningen av en 
relationsdatabas kunna vara en av förklaringarna till att företag E uppvisar en starkt 
negativ inställning till sin användning av XML för informationsöverföring. Om XML 
infördes för att hjälpa till att uppfylla de båda kraven men samtidigt slutresultatet 
faller på att fel databassystem används, kan detta felaktigt komma att skyllas på XML. 
Tyvärr finns det inte möjlighet att i detta arbete hinna verifiera eller vederlägga 
antagandet, utan det får räcka med att notera detsamma. 
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7.2 Analys av kärnfrågor i frågeställningen 
 

7.2.1 Situationer och miljöer där XML kommer till användning 
 
Som redan beskrivits i kapitel 7.1 ovan är situationerna där XML på något sätt 
kommer till användning för informationsöverföring bland de företag som ingick i 
undersökningen mycket varierande. Tyvärr är antalet företag för få för att det ska gå 
att generellt säga något om hur XML för informationsöverföring används idag. Dock 
går det att se att det är mycket olika sorters information som kan struktureras med 
hjälp av XML. Det enda kravet är att datan ska vara på en form som går att strukturera 
och att det ska gå att definiera de taggar som ska strukturera upp dokumentet. 
Dessutom är det värt att nämna att bland företagen som ingick i undersökningen kan 
användningen av XML för informationsöverföring delas in i tre olika situationer. Den 
första är där information utifrån tas emot och leds in till interna system, den andra där 
enbart intern kommunikation förekommer och den tredje där det handlar om 
dubbelriktad extern kommunikation. 
 
Som tidigare nämnts i kapitel 7.1 framkom i intervjuerna och enkäterna att det på 
företagen förekommer en relativt blandad systemmiljö i vilken de använder XML för 
informationsöverföring. Med några få undantag har företagen inte haft problem vid 
överföringen eller lagringen av XML för informationsöverföring som kan kopplas till 
systemmiljön. Det första undantaget är att ett företag upplevde problem med att parsa 
XML-data i stordatormiljö, men detta kunde lösas genom utvecklingen av en egen 
parser. Det andra undantaget är att ett företag upplevde det som problematiskt att 
lagra XML i en relationsdatabas, men som diskuterats tidigare borde det finnas 
lösningar för detta problem. Det anser vi visar att XML passar åtminstone i de miljöer 
som det i detta arbete framkommit att företagen använder sig av.  
 

7.2.2 Faktorer att ta hänsyn till vid lagring av XML-dokument 
 
För att kunna uppnå bra prestanda, en mer kompakt datarepresentation och kompakta 
index är enligt Tian, m.fl. (2001) DTD:er av vital betydelse. Om en DTD finns att 
tillgå finns det enligt Tian, m.fl. (2001) ingen anledning att använda någon annan 
metod än den som de kallar för ”the DTD approach” och som utgår ifrån en 
relationsdatabas. Se Tian, m.fl. (2001) för en närmare beskrivning. 
 
Ett av företagen i undersökningen som lagrade XML-dokument i en relationsdatabas 
var bland annat inte nöjda med de lagringsalternativ som detta gav dem. Vid frågan 
om varför valet hade fallit på en relationsdatabas framkom att det berodde på att de 
redan innan införandet av XML använde Informix och ville köra vidare på den 
kunskapsbasen. Detta kan betyda att åtminstone en del av de negativa erfarenheterna 
som företaget upplevt berodde på att valet av en relationsdatabas inte var tillräckligt 
undersökt och fast förankrat. Vilket visar att även lagringen av XML, hur enkelt och 
”allmängiltigt” det än verkar vara, kräver aktiva beslut och undersökningar.  
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7.2.3 Speciellt viktiga faktorer i en speciell situation 
 
Eftersom det inte gick att uppbåda ett tillräckligt antal företag som använde sig av 
XML för informationsöverföring blev det aldrig någon avgränsning mot en speciell 
situation eller miljö. På grund av detta finns det inget att ta upp om speciellt viktiga 
faktorer i en speciell situation. 
 

7.2.4 Lagringsstrategier 
 
Om det är ett mindre antal XML-dokument som dessutom är relativt små som ska 
lagras och om förutom detta antalet användare är få och prestandakraven är moderata 
är det enligt Bourret (2002) enklast att lagra XML-dokumenten i ett filsystem, det vill 
säga att lagra dem som textfiler i en katalogstruktur. Det är då möjligt att använda 
kommandon som grep och sed (i UNIX) för att ställa frågor mot respektive uppdatera 
dokumenten. Dock är sådana fulltextsökningar av XML-dokument inte exakta 
eftersom de inte kan skilja mellan taggar och text och inte heller kan greppa 
användandet av entiteter. Men Bourret (2002) anser att om systemet är tillräckligt litet 
kan denna brist vara acceptabel. Bourret (2002) skriver vidare att en något mer 
sofistikerad metod än att lagra XML-dokumenten i ett filsystem är att lagra XML-
dokumenten som BLOB:ar i en relationsdatabas. Detta ger ett antal fördelar som 
följer med databassystemet; kontroll över transaktioner, säkerhet och att fler 
användare kan komma åt dokumentet samtidigt med mera. Dessutom har många 
relationsdatabassystem verktyg för att söka i text och några av dessa verktyg har 
kunskap om XML, det vill säga det finns möjlighet att genomföra sökningar i XML-
dokument som skiljer på text och taggar. Även om databasen inte kan indexera XML 
finns det alltid möjlighet att implementera en egen XML-medveten indexering när 
lagring sker i BLOB:ar (Bourret, 2002). 
 
Den största fördelen med att lagra XML-dokument som textfiler är enligt Tian, m.fl. 
(2001) att det är enkelt att implementera och inte kräver ett databassystem. En annan 
fördel med denna metod är att om originalfilen skall användas finns det ingen 
rekonstrueringskostnad associerad med att ta fram denna. En framträdande nackdel är 
att XML-dokument som lagrats som en textfil måste tolkas varje gång åtkomst begärs 
till dessa. En annan framträdande nackdel är att den analyserade filen måste lagras i 
primärminnet i sin helhet under tiden som den behandlas (Tian, m.fl., 2001). 
 
Om det inte går att förutsäga strukturen på ett dokument kan det vara en fördel att 
lagra XML i en fil. Görs detta istället som attribut i en databas innebär det att en 
massa kolumner för att täcka alla olika möjligheter måste finnas. Ett annat tillfälle då 
en fil kan vara en fördel är när ett dokument innehåller information som kan bestå av 
null-värden. Lagras ett sådant dokument som attribut i en relationsdatabas kommer 
denna att bestå av ett antal kolumner med null-värden och kan riskera att bli väldigt 
stor och ”ihålig”. Lagras dokumentet istället som en fil undviks detta, eftersom endast 
aktuell information i varje dokument verkligen lagras (Bourret, 2002; Connolly & 
Begg, 2002; Lindgren, m.fl., 2001). 
 
I det arbete som Tian, m.fl. (2001) utfört visar det sig att vid alla tre sätten som 
utnyttjar en relationsdatabas i botten var tiden för att ladda in informationen längre än 
för det sättet som använde ren text. Där det tog textversionen runt 25-35 minuter att 
ladda kunde det ta runt 30-75 minuter för de andra sätten. För att rekonstruera 
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originaldokumentet kunde de tre sätten som utnyttjar en relationsdatabas ta omkring 
20-50 minuter på sig, medan textversionen av förklarliga skäl inte behöver 
rekonstrueras då denna är oförändrad från originaldokumentet. Detta tyder på att ifall 
ett visst XML-dokument förväntas behöva laddas in eller återanvändas ofta kan en 
textversion vara att föredra. Dessutom visar Tian, m.fl. (2001) att användningen av 
index ger avsevärd ökad prestanda vid sökningar mot datan om en ren textfil används 
för att lagra XML-datan. Även Lindgren, m.fl. (2001) anser att det går att använda 
XML-filer som en databas om en strikt lagringsstruktur används och XML-filerna 
delas in i kluster/mappar med ett index för varje kluster. Dessvärre är kostnaden för 
att upprätthålla index mycket hög. På grund av detta är denna metod endast 
genomförbar i situationer där uppdateringsfrekvensen av datan är mycket låg (Tian, 
m.fl., 2001). 
 
Värt att notera är att vid de olika förfrågningar som utfördes av Tian, m.fl. (2001) mot 
datasamlingarna som blivit resultatet av de olika lagringssätten i deras undersökning 
var det större tidsdifferens mellan de olika sätten som använde sig av en 
relationsdatabas än mellan medeltiden för dessa sätt och sättet som använde en 
textversion. I det närmaste alla typer av frågeställningar låg textversionen tidsmässigt 
någonstans mittemellan det snabbaste och långsammaste sättet som använde sig av en 
relationsdatabas. Vilket tyder på att ifall tidsaspekten är viktig vid frågeställningar 
mot en datamängd är det inte av vikt ifall datan är lagrad som ren text eller i någon 
form av relationsdatabas. Söktiden är istället i högre grad beroende av på vilket sätt 
den eventuella databasen är uppbyggd. 
 
I arbetet som Tian, m.fl. (2001) utför verkar det finnas några förfrågningar mot 
datasamlingarna då relationsdatabasen visat sig vara rent olämplig som 
lagringsmetod, eftersom tiden för att få svar på en fråga för alla tre sätten som 
använder en relationsdatabas överstigit textsättet med mellan 6-8 gånger vid dessa 
förfrågningar. Vi har emellertid inte undersökt dessa förfrågningar närmare och 
kommer inte att dra några reella slutsatser eftersom underlaget är allt för magert för 
att detta ska kunna göras i ett vidare perspektiv. Vi nöjer oss med att konstatera att 
med utgångspunkt från tidsaspekter förekommer det situationer när relationsdatabaser 
verkar vara olämpliga och om ett företag funderar på att lagra XML-dokument bör de 
noga testa tidsaspekterna vid en viss metod (Goldfarb & Prescod, 2001). 
 
Lindgren, m.fl. (2001) har gjort ett experiment med en indextabell i en 
relationsdatabas respektive en textbaserad indexfil, båda pekande ut textfiler med 
XML-data och båda med upp till 400 000 poster. De kom fram till att 
databasversionen var 100-1000 gånger snabbare än versionen med en textfil och vid 
400 000 poster var det inte ens praktiskt genomförbart att söka i en textfil med index 
till XML-filer. De kom vidare fram till en brytpunkt vid ungefär 2000 poster, över 
denna punkt blev versionen med en textbaserad indexfil allt för långsam för att vara 
praktiskt användbar. Dock var det ingen skillnad på träffsäkerhet mellan de båda 
metoderna. Detta visar att vid situationer med index är metoder som använder någon 
form av relationsdatabas att föredra och om storleken på indexet närmar sig 1 MB är 
en textfil inte att tänka på eftersom söktiderna blir allt för långa. Lindgren, m.fl. 
(2001) anser vidare att om snabb söktid är högprioriterat är en relationsdatabas det 
bästa alternativet och att XML inte bör ses som en ersättare till relationsdatabaserna 
utan som ett komplement och att det går alldeles utmärkt att kombinera de båda. 
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Om metoderna att lagra XML-dokumenten i filsystem eller som BLOB:ar i en 
relationsdatabas inte kan anses tillräckliga är enligt Bourret (2002) nästa steg att 
använda en XML-databas. På grund av att XML-databaser (till skillnad från XML-
enabled databaser) bevarar element som ordningen på dokument, kommentarer och 
användningen av entiteter är de väl lämpade att lagra dokumentcentrerade dokument. 
Dessutom, eftersom XML-databaser stödjer XML-frågespråk finns det möjlighet att 
ställa frågor som till exempel, ”returnera alla dokument där den tredje paragrafen efter 
startsektionen innehåller ett ord i fetstil”. Motsvarande frågor är svåra att ställa med 
hjälp av andra frågespråk som till exempel SQL. XML-databaser är även användbara 
för att lagra dokument som är datacentrerade, så länge som dokumentens format är på 
XML (Bourret, 2002). 
 
Eftersom en XML-databas kan acceptera, lagra och förstå samtliga XML-dokument 
utan att dessförinnan blivit konfigurerad för det kan det vara lämpligt att lagra XML-
dokument som saknar DTD:er, det vill säga som inte är giltiga, i en XML-databas. 
Databaser som inte är XML-databaser är däremot inte bra på att lagra XML-dokument 
som saknar DTD:er (Bourret, 2002). 
 
Ett viktigt begrepp när det gäller XML-databaser är ”round-tripping”, det vill säga 
hur väl det återvunna XML-dokumentet stämmer med det dokument som stoppades in 
i databasen. I ”XML-enabled” databaser kan likheten mellan originaldokumentet och 
det återvunna dokumentet vara dåligt, även om datan eller informationen finns där. I 
en XML-databas är däremot likheten mellan originaldokument, som stoppades in i 
databasen, och det återvunna dokumentet mycket god, dock beroende på den 
underliggande databasen. För en textbaserad XML-databas är likheten fullständig, 
medan den för en modellbaserad XML-databas beror på dokumentmodellen (Bourret, 
2002).  
 
Alla företagen som förkommer i denna undersökning lagrar åtminstone en del av sin 
XML-data i relationsdatabaser. Att företagen använder sig av relationsdatabaser i den 
utsträckning de gör beror sannolikt på att relationsdatabaser är den vanligaste sortens 
databas idag och därför faller det sig naturligt att även företag som lagrar någon form 
av XML-data i första hand använder sig av relationsdatabaser. Men eftersom 
företagen använder sig av relationsdatabaser i den utsträckning de gör, verkar det 
troligt att relationsdatabaser fungerar när det gäller att lagra XML-dokument. Det är i 
sammanhanget viktigt att notera att alla företagen har svarat att orsaken till att de 
använder den lagringsstrategi som de gör till stor del beror på faktorer som slumpen 
eller att tekniken användes innan XML infördes, inte för att det var den lämpligaste 
lagringsstrategin med avseende på lagringen av XML-dokument. Dessutom har ett av 
företagen angivit att de önskar kunna hantera komplexa och utökade 
(egendefinierade) objekt samtidigt som de uteslutande använder sig av en 
relationsdatabas. Enligt bland andra Connolly & Begg (2002) borde istället en 
objektrelationsdatabas användas om komplexa objekt och hantering av utökade objekt 
ges ett högt värde. Även en objektorienterad databas ger bra stöd för åtminstone 
komplexa objekt och XML ger stöd för att hantera utökade objekt.  
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8 Slutsatser 
 
I detta kapitel behandlas slutsatserna som dragits från resultaten i tidigare kapitel. 
Slutsatserna knyts samman med delfrågorna i problemställningen. Det vill säga, för 
att ge en bättre återkopplingen till problemställning upprepas de i problemställningen 
ingående delfrågorna som rubriker till var sitt avsnitt nedan. 
 

8.1 Situationer och miljöer där XML kommer till användning 
 
Inget av företagen som deltog i undersökningen producerar något ”fysiskt” som går 
att ta på, utan något mer abstrakt. Detta säger ingenting om huruvida mer traditionella 
produktionsföretag som producerar något mer ”fysiskt” skulle ha nytta av att använda 
sig av XML för informationsöverföring eller inte eller om de skulle använda XML för 
informationsöverföring annorlunda. Däremot går det att säga att XML för 
informationsöverföring uppenbarligen fungerar att använda för företag som 
producerar ickefysiska tjänster. 
 
Situationerna där XML på något sätt kommer till användning som stöd för 
informationsöverföring är bland de företag som ingick i undersökningen mycket 
varierande. Det visar att det går att strukturera mycket olika sorters information med 
hjälp av XML. Det enda kravet är att datan ska vara på en form som går att strukturera 
och att det ska gå att definiera de taggar som ska strukturera upp dokumentet. XML 
används som stöd för informationsöverföring i situationer där information tas emot 
utifrån och leds in till interna system, där enbart intern kommunikation förekommer 
och även där det handlar om dubbelriktad extern kommunikation mellan företag. 
 
Bland företagen som ingick i undersökningen förekommer en mycket blandad 
systemmiljö. Även om några av företagen har visat på vissa problem som kan kopplas 
till systemmiljön verkade inget av problemen olösligt. Detta visar att XML åtminstone 
passar i de miljöer som det i detta arbete framkommit att företagen använder sig av. 
 

8.2 Faktorer att ta hänsyn till vid lagring av XML-dokument 
 
DTD:er är av vital betydelse för att kunna utnyttja styrkan i XML fullt ut. 
Användandet av DTD:er kan ge bättre prestanda, en mer kompakt datarepresentation 
och kompaktare index. 
 
Det framkom i arbetet att även om XML är en relativt enkel, lättförstålig och 
”allmängiltig” standard kräver ändå valet av lagringsstrategi för XML-dokument 
aktiva beslut och undersökningar av företagen för att få ett bra och fast förankrat 
resultat. Det är därför farligt att införa XML i en redan befintlig struktur och tro att 
det ska fungera problemfritt. Exempel på faktorer som måste utvärderas och tas 
hänsyn till är antalet användare som ska använda systemet, vilka krav på söktider som 
finns och vad för komplexitet på sökfrågor mot XML-datan som kan förväntas. 
Vidare är antalet filer, storlek på filerna och förväntad uppdateringsfrekvens av dessa 
filer viktigt att veta. Vilka krav som finns från till exempel myndigheter och 
samarbetspartners vad avser strukturering och återskapning av dokument och om 
exempelvis element måste bevaras är också viktigt att veta. 
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8.3 Speciellt viktiga faktorer i en speciell situation 
 
Antalet företag som använde sig av XML för informationsöverföring som gick att 
uppbåda var endast sex stycken. Dessutom visade det sig att inte något av företagen 
använde sig av XML i en situation som liknade den något annat företag använde 
tillräckligt mycket för att generella slutsatser skulle kunna dras från detta. På grund av 
detta blev det aldrig någon avgränsning mot en speciell situation eller miljö och därför 
finns det inget att ta upp om speciellt viktiga faktorer i en speciell situation. 
 

8.4 Lagringsstrategier 
 

8.4.1 Som textfiler i en katalogstruktur 
 
De största fördelarna med att lagra XML-dokument som textfiler i en katalogstruktur 
är att det är enkelt att implementera och inte kräver ett databassystem. Om XML-
dokumenten som ska lagras inte är allt för många och dessutom inte för stora kan det 
bästa vara att lagra dessa som rena textfiler. En annan situation när det kan vara 
fördelaktigt att lagra XML-dokument som textfiler är om det inte går att förutsäga 
strukturen på ett dokument eller om dokumentet innehåller många null-värden. Lagras 
ett sådant dokument som attribut i en relationsdatabas kommer denna att riskera att bli 
väldigt stor om den ska täcka in alla varianter som kan uppstå. Dock finns 
möjligheten att lagra dokumenten som BLOB:ar i en relationsdatabas (se nedan). 
Ytterligare en situation när filer i en katalogstruktur kan vara att föredra är när 
originaldokumentet måste rekonstrueras ofta. I sådana situationer kan en 
relationsdatabas med dokumentet lagrat som attribut ta lång tid på sig att rekonstruera 
dokumentet medan en textfil inte behöver rekonstrueras alls. Dock finns även här 
möjligheten att lagra dokumenten som BLOB:ar i en relationsdatabas (se nedan).  
 
Om index används tillsammans med en textfil ger detta klart ökad prestanda vid 
sökning mot datan. Dock är kostnaden för att upprätthålla index mycket hög. På grund 
av detta är denna metod endast genomförbar i situationer där uppdateringsfrekvensen 
av datan är mycket låg. Om antalet poster som indexet ska innehålla är relativt få 
(färre än cirka 2000) kan ett textbaserat index användas, allt eftersom antalet poster 
överstiger 2000 blir det textbaserade indexet mindre lämpligt. En bättre lösning är i 
sådana fall att använda en indextabell i en relationsdatabas. 
 
Sökningen mot liknande dokument kan aldrig bli lika bra som vid användandet av en 
databas och en nackdel är att om sökning ska ske mot ett dokument som är lagrat som 
en textfil måste hela dokumentet först lagras i primärminnet.  
 
Ett XML-dokument som lagras som en textfil blir i regel betydligt större än 
motsvarande version som använder sig av en relationsdatabas. En textversion av ett 
XML-dokument blir i regel betydligt större än motsvarande version som använder sig 
av en relationsdatabas. Detta eftersom det normalt sett är en binärfil som lagras i en 
databas, medan XML-filen är en textfil full med uppmärkningsord. Det gör också att 
XML-filen växer ganska kraftigt om det är mycket data som ska in. Detta kan till slut 
bli omöjligt att hanterbart om det blir för många megabyte som ska parsas varje gång 
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XML-filen ska behandlas. I sådana situationer kan en lagring i en databas vara att 
föredra.  
 

8.4.2 I en relationsdatabas 
 
Ett annat sätt att lagra XML-dokument är i en relationsdatabas. Detta ger ett antal 
fördelar som följer med databassystemet; kontroll över transaktioner, säkerhet och att 
fler användare kan komma åt dokumentet samtidigt med mera. Dessutom, om snabb 
söktid är högprioriterat är en relationsdatabas ofta det bästa alternativet och 
relationsdatabaser är utöver det enkla att nås från webbgränssnitt. Det finns två 
alternativ för lagring av XML-dokument i en relationsdatabas. Det första är att lagra 
XML-dokumenten som relationer, det andra är att lagra XML-dokumenten som 
BLOB:ar.  
 
Om XML-dokumenten lagras som BLOB:ar har många relationsdatabassystem 
verktyg för att söka i text och några av dessa verktyg har kunskap om XML, det vill 
säga det finns möjlighet att genomföra sökningar i XML-dokument som skiljer på text 
och taggar. Även om databasen inte kan indexera XML finns det alltid möjlighet att 
implementera en egen XML-medveten indexering när lagring sker i BLOB:ar. 
 
Viktigt i sammanhanget är det faktum att vid förfrågningar mot databaser är 
tidsdifferens mellan relationsdatabaser som är uppbyggda på olika sätt är mycket stor. 
Vilket betyder att söktiden i högre grad är beroende av på vilket sätt den eventuella 
databasen är uppbyggd än om det är ett XML-dokument eller inte som ligger i botten. 
Med andra ord är det viktigt att undersöka vad för prestanda som önskas och om den 
går att uppnå med en viss databas och om ett företag funderar på att lagra XML-
dokument bör de noga testa tidsaspekterna vid en viss metod och fabrikat. 
 
Eftersom företagen som ingår i denna studie använder sig av relationsdatabaser i den 
utsträckning de gör, verkar det mycket troligt att relationsdatabaser fungerar väl när 
det gäller att lagra XML-dokument och att det går alldeles utmärkt att kombinera 
relationsdatabaser och XML-dokument. 
 

8.4.3 I en XML-databas 
 
Ytterligare ett sätt är att använda en XML-databas för att lagra XML-dokument. 
XML-databaser är väl lämpade att lagra dokumentcentrerade dokument, det vill säga 
dokument som speciellt är avsedda att bearbetas eller läsas av människor. Eftersom 
XML-databaser stödjer XML-frågespråk finns det dessutom möjlighet att ställa 
avancerade specialfrågor som inte går eller är svåra att ställa med hjälp av andra 
frågespråk som till exempel SQL. XML-databaser är även användbara för att lagra 
dokument som är datacentrerade, så länge som dokumentens format är på XML.  
 
XML-databaser är bättre än andra databaser på att lagra XML-dokument som inte är 
giltiga, det vill säga som inte har en DTD kopplat till sig. Om sådana XML-dokument 
ska lagras kan därför en XML-databas vara att föredra. 
 
En annan situation när en XML-databas kan vara bättre än andra databaser är om det 
är viktigt att ett återvunnet XML-dokumentet stämmer med det dokument som en 
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gång stoppades in i databasen. I en XML-databas är likheten mellan 
originaldokumentet, som en gång stoppades in i databasen, och det återvunna 
dokumentet mycket god, dock beror det på den underliggande databasen hur bra 
likheten blir. För en textbaserad XML-databas är likheten fullständig, medan den för 
en modellbaserad XML-databas beror på dokumentmodellen. 
 

8.4.4 Andra lagringsstrategier 
 
Det finns ett antal andra lagringsstrategier som inte berörs närmare i samband med 
slutsatserna i detta arbete. Ett exempel är objektrelationsdatabaser. Om komplexa 
objekt och hantering av utökade objekt är viktigt kan en objektrelationsdatabas 
användas. Ett annat exempel är en objektorienterad databas, som också ger bra stöd 
vid hanteringen av komplexa objekt. 
 
Några av företagen använde en hierarkisk databas av något slag för att lagra XML-
data och ett företag använde en spatialdatabas.  
 

8.5 Andra slutsatser 
 
Bland de företag som ingick i undersökningen verkade det vara mer regel än undantag 
att valet av lagringsstrategi berodde mer på tillfälligheter eller tidigare investeringar 
än på att det var den lämpligaste lagringsstrategin med avseende på företagens behov 
vad avser lagringen av XML-dokument. Detta uppenbarar att det ofta händer att 
företag inte tar aktiva beslut om den strategi som de ska använda i olika situationer 
utan förlitar sig mer på slumpen. Trots detta har XML utan större hinder gått att införa 
i de flesta system och miljöer oberoende av tidigare strukturer, vilket visar att XML 
verkligen är en standard som är att räkna med. 
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9 Diskussion 
 
I detta kapitel görs en vidare diskussion kring arbetet med denna rapport. Saker som 
tas upp är resultatet, frågeformuläret samt erfarenheter. Slutligen ges förslag på 
vinklingar som skulle kunna ligga till grund för fortsatt arbete inom ämnet. 
 

9.1 Resultatet 
 
På grund av det lilla underlaget på endast sex företag, som dessutom de flesta är 
verksamma inom samma yrkesområde, är det svårt att dra några generella slutsatser 
om företag som använder sig av XML för informationsöverföring. Dock kan 
litteraturstudien tillsammans med svaren på intervjuer och enkäter till en del svara på 
problemställningen och är ett företag bara medvetet om sin egen situation och 
organisation borde det ändå kunna ha nytta av resultatet, även om det har en annan 
bakgrund och är verksamt inom ett annat yrkesområde än de företagen som ingick i 
undersökningen. 
 
Eftersom det inte gick att få fram tillräckligt med underlag angående olika situationer 
och miljöer där XML kommer till användning som stöd för informationsöverföring 
gick det inte att genomföra den avgränsning mot en speciell situation som skulle 
göras. Detta gör att arbetet eventuellt blivit lite för brett och därför urvattnat. 
 
Tyvärr går det knappast att säga att de tre första delfrågorna i problemställningen lösts 
tillfredställande. Speciellt inte den som handlar om att utvärdera vilka faktorer som är 
speciellt viktiga i en speciell situation. Dock påstår vi att den sista och faktiskt också 
viktigaste delfrågan i problemställningen, det vill säga den som lyder ”På viket sätt 
bör mindre företag lagra de XML-dokument som blir resultatet av 
kommunikationen?”, har fått ett tillfredställande svar. 
 
I många fall har det endast hunnits med att hitta en källa till olika uppgifter och 
påståenden som förekommer i detta arbete. Detta gör naturligtvis att uppgifterna inte 
kan anses vara lika bra underbyggda som om flera källor använts. På grund av detta 
bör företag som ämnar använda denna rapport som underlag för deras utvärdering av 
sitt behov av lagringsstrategi vara eftertänksamma och gärna söka efter flera källor. 
 
Som redan nämnts innehåller arbetet en hel del brister, men vi anser ändå att arbetet i 
den stora hela har lett fram till ett resultat som är användbart för företag som letar 
efter sätt att lagra sin XML-data.  
 

9.2 Erfarenheter 
 

9.2.1 Erfarenheter från litteraturstudien 
 
En slutsats som dragits i samband med arbetet med denna rapport är att den största 
delen av litteraturen som finns om XML är läromedel, faktaböcker och information 
om utveckling av XML samt diskussioner om XML:s framtid. Medan det inte alls 
finns lika mycket skrivet om hur XML skall användas i praktiken, det vill säga på 
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vilket sätt XML bör tillämpas. Något som alltså saknas i litteraturen är en vidare syn 
på själva språket och funktionerna som finns tillgängliga. 
 

9.2.2 Erfarenheter från intervjuerna 
 
En erfarenhet är att allt tar längre tid än vad som från början beräknats och det gäller 
verkligen att var ute i mycket god tid. Naturligtvis när det gäller att hitta just de rätta 
frågorna att ställa, men framför allt för att hitta rätt företag och sedan rätt person på 
företaget att intervjua och det kan innebära ett flertal samtal uppdelat på flera dagar. 
Dessutom borde ett antal pilotintervjuer genomförts innan de riktiga intervjuerna ägde 
rum, eftersom detta hade givit möjligheten att få erfarenhet och ställa mer 
välformulerade frågor.  
 
Diskussionsfrågorna får annars anses vara en klar framgång, eftersom dessa i mycket 
hög utsträckning bidrog till att klargöra företagens erfarenheter. Förmodligen hade det 
varit svårt att uppnå samma resultat med endast formulär och enkla flervalsfrågor. 
 
Att inte ha tillgång till en bandspelare under intervjuerna var mycket hämmande. På 
grund av att respondenten hela tiden var tvungen att vänta på att intervjuaren skulle 
hinna skriva ner det som sades blev förmodligen respondentens svar mer kortfattade 
än vad som annars hade varit fallet. Om detta i sin tur betyder att resultatet blivit 
lidande går inte att förutsäga, men bara det faktum att risken föreligger gör att om 
intervjuer ska komma att genomföras vid något annat tillfälle kommer vi att lägga ner 
mycket mer arbete på att få till en fungerande inspelningsutrustning. 
 

9.2.3 Saker som skulle gjorts annorlunda 
 
I slutändan var det endast 50 % (6 av 12) av de företag som använde sig av XML för 
informationsöverföring som svarade på frågeformuläret, antingen via enkät eller via 
intervju. Detta kan eventuellt ha berott på att tiden från det att de fick frågeformuläret 
till det att vi ville ha tillbaka svaren respektive genomföra intervjun var relativt kort. 
Detta hade naturligtvis kunnat undvikas om formuläret hade skickats ut tidigare i 
arbetsprocessen. Dock skulle detta ha inneburit att det skulle varit svårt att ha hunnit 
finna de frågor som skulle ställas till företagen, eftersom dessa frågor till stor del 
skulle hittas med hjälp av litteraturstudien. Alltså borde den del av litteraturstudien 
som skulle hitta lämpliga frågor påbörjats tidigare. 
 
Dessutom hade det varit en fördel om litteraturstudien varit avslutad innan intervjuer 
och enkäter genomfördes. Som det var nu framkom det frågor i efterhand som skulle 
varit intressanta att ta upp i samband med intervjuer respektive enkäter. Till exempel 
genomfördes fördjupade studier om XML-databaser efter det att intervjuer och 
enkäter var genomförda och därför nämndes aldrig XML-databaser i samband med 
intervjuer respektive enkäter. Det hade varit intressant att få höra de olika företagens 
inställning och kunskap om XML-databaser och dessa databasers framtid. 
 
Detta är ett dilemma, om frågeformuläret spikas och skickas ut för tidigt finns det stor 
risk att saker dyker upp efteråt som hade varit bra att ha med. Om det istället spikas 
och skickas ut för sent riskerar intervjuerna och sammanställningen inte hinna 
genomföras. 



Diskussion 

 73 

 

9.3 Fortsatt arbete 
 
Det skulle förmodligen vara av intresse att genomföra samma undersökning mot 
företag aktiva inom andra affärsområden än de företag som deltog i denna 
undersökning för att på detta sätt få en bredare referensgrupp.  
 
Samtidigt kunde det vara intressant att verkligen få tag i många företag som använder 
sig av XML för informationsöverföring och genomföra den delen av problemet som 
övergavs i detta arbete. Nämligen avgränsa till en av de situationer och miljöer där 
XML kommer till användning för informationsöverföring. 
 
Dessutom måste det finnas ett behov av att utvärdera om det finns andra 
lagringsstrategier än de som tagits upp i detta arbete och även utvärdera de 
lagringsstrategier som endast nämnts i förbigående i detta arbete. 
 
Något som framkom i detta arbete är att definitionen ute bland företagen av vad som 
till exempel är en relationsdatabas inte behöver vara densamma som den vedertagna 
definitionen bland exempelvis facklitteratur och forskare. Det vill säga, det som ett 
företag anser vara en relationsdatabas är kanske egentligen definierat som exempelvis 
en objektrelationsdatabas av tillverkaren och experter. Frågan är också hur mycket av 
den funktionalitet som tillhandahålls av en tillverkare av databaser som verkligen 
används av kunderna. Det skulle med andra ord förmodligen vara av intresse att ta 
reda på vad olika företag anser vara en relationsdatabas och om den synen skiljer sig 
ifrån den som till exempel facklitteratur och forskare har samt vilken version av 
respektive databas och vilken funktionalitet i denna som används av olika företag. 
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Frågor till företagen 
 
Namn: __________________________ 
 
 
Person som svarat på frågorna: __________________________ 
 
 
Befattning: __________________________ 
 
 
Telefon: __________________________ 
 
 
E-post: __________________________ 
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1) Inledning 
 
Fråga 1: Vilket är ert företags huvudsakliga affärsområde och sysselsättning? 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 2: När startade ni er nuvarande verksamhet? 
 
____________________________________________________________ 
 
Fråga 3: Hur många anställda och vilken årsomsättning har ni? 
 
____________________________________________________________ 
 
Fråga 4: Använder ert företag sig av XML? 
 
____________________________________________________________ 
 
Fråga 5: Använder ert företag sig av XML för att överföra information? 
 
____________________________________________________________ 
 
Fråga 6: Vilka (om några) företag kommunicerar företaget med via XML-formatet? 
 
Kommentar: Ska ge en första inblick i företagets kommunikation. Ska dessutom ge en idé 
om andra företag att kontakta och eventuellt få med i undersökningen.  
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 7: Vilka miljöer (system) använder sig företaget av? 
 
Kommentar: Avser allmänt vilka system företaget använder sig av, alltså inte specifikt för 
informationsöverföring eller XML.  
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 8: Vill företaget vara anonymt i undersökningen? 
 
____________________________________________________________ 
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2a) Använder sig av XML 
 
XML 
 
Fråga 1: I vilka situationer kommer XML till användning för informationsöverföring hos 
er? 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 2: Vilka andra användningsområden har XML hos er? 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 3: Hur länge har ni använt er av XML för informationsöverföring? 
 
____________________________________________________________ 
 
Fråga 4: Hur länge har ni använt er av XML för andra användningsområden? 
 
____________________________________________________________ 
 
Fråga 5: Vilka erfarenheter (positiva/negativa) har ni av att använda er av XML för 
informationsöverföring? 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 6: På vilket sätt kommer XML till användning för informationsöverföring? 
[ ] förmedla något som bara ska användas av datorer  
[ ] förmedla något som skall kunna läsas av människor 
 
____________________________________________________________ 
 
Lagringsmetoder 
 
Fråga 1: Hur presenteras datan som lagras för användarna? 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 2: Gör ni sökningar mot datan som är lagrad? 
 
____________________________________________________________ 
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Fråga 3: På vilket sätt lagrar ni den data som är resultatet av överföringarna, det vill säga 
vilken lagringsmetod har ni valt? 
 
Kommentar: Exempel skulle kunna vara som ren textdata eller i någon form av databas 
(sort, struktur). 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 4: Vilka är orsakerna till att ni valt den lagringsmetod som ni gjort? 
 
Kommentar: Orsaker skulle kunna vara: av en slump, ingick i en köpt lösning, analys visade 
på att den valda metoden var den bästa eller kanske någon form av krav från 
samarbetspartner med mera. 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 5: Vilka faktorer ansåg ni vara av störst betydelse när ni valde lagringsmetod? 
 
Kommentar: Faktorer skulle kunna vara: åtkomsttid, utrymmeskrav (minne, disk), 
sökbarhet, enkelhet och strukturbarhet. 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Kommunikation 
 
Fråga 1: Vad är det för data som överförs via XML-formatet? 
 
Kommentar: Exempel på data skulle kunna vara: beställningar och bekräftelse på sådana, 
kunddata, ekonomisk information, data om lagerställning. 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 2: Hur stor del av den totala kommunikationen utgörs av XML-data? 
 
____________________________________________________________ 
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2b) Använder sig inte av XML 
 
XML 
 
Fråga 1: I vilka situationer skulle XML kunna komma till användning för 
informationsöverföring hos er? 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 2: Vilka andra användningsområden skulle ni kunna tänka er för XML hos er? 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 3: Om ni haft planer på att använda er av XML för informationsöverföring, hur länge 
har ni haft sådana planer? 
 
____________________________________________________________ 
 
Fråga 4: Om ni haft planer på att använda er av XML för andra användningsområden, hur 
länge har ni haft sådana planer? 
 
____________________________________________________________ 
 
Fråga 5: Vilka är orsakerna (positiva/negativa) till att ni skulle kunna tänka er respektive 
inte kunna tänka er att använda er av XML för informationsöverföring? 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 6: På vilket sätt skulle XML komma till användning för informationsöverföring? 
[ ] förmedla något som bara ska användas av datorer  
[ ] förmedla något som skall kunna läsas av människor 
 
____________________________________________________________ 
 
Lagringsmetoder 
 
Fråga 1: Ska datan som lagras kunna presenteras på något speciellt sätt för användarna? 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 2: Ska datan som lagras vara sökbar? 
 
____________________________________________________________ 
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Fråga 3: På vilket sätt skulle ni kunna tänka er lagra den data som är resultatet av 
överföringarna, det vill säga vilken lagringsmetod skulle ni kunna tänka er? 
 
Kommentar: Exempel skulle kunna vara som ren textdata eller i någon form av databas 
(sort, struktur). 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 4: Om ni har planer på en specifik lagringsmetod, vilka är orsakerna till att ni skulle 
välja den lagringsmetoden? 
 
Kommentar: Orsaker skulle kunna vara: av en slump, ingår i en köpt lösning, analys visar 
på att den valda metoden var den bästa eller kanske någon form av krav från 
samarbetspartner med mera. 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 5: Vilka faktorer anser ni vara av störst betydelse när ni väljer lagringsmetod? 
 
Kommentar: Faktorer skulle kunna vara: åtkomsttid, utrymmeskrav (minne, disk), 
sökbarhet, enkelhet och strukturbarhet. 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Kommunikation 
 
Fråga 1: Vad är det för data som överförs via XML-formatet? 
 
Kommentar: Exempel på data skulle kunna vara: beställningar och bekräftelse på sådana, 
kunddata, ekonomisk information, data om lagerställning. 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 2: Hur stor del av den totala kommunikationen utgörs av XML-data? 
 
____________________________________________________________ 
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3) Databaser 
 
Fråga 1: Använder sig företaget av några databassystem och i så fall vilka? 
 
[ ] Relationsdatabaser ____________________________________________ 
[ ] Objektrelationsdatabaser ____________________________________________ 
[ ] Objektorienterade databaser ____________________________________________ 
[ ] Datalager (Data warehouse) ____________________________________________ 
[ ] Flerlagersystem ____________________________________________ 
[ ] Internetkopplade databaser ____________________________________________ 
[ ] Annat ____________________________________________ 
 
 
Fråga 2: Till vad används dessa databassystem? 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 3: Vilka krav ställer ni på era databassystem? 
 
Gradera från 1 till 5, där 1 innebär oviktigt och 5 innebär mycket viktigt. 
 
[ ] Snabba svarstider 
[ ] Klara att hantera komplexa objekt 
[ ] Klara att hantera utökade (egendefinierade) datatyper 
[ ] Kunna lagra flera versioner av samma data 
[ ] Kunna utnyttja den data som finns för att utvinna ny kunskap 
[ ] Kunna nå olika databassystem från en och samma applikation 
[ ] Kunna nå data från webbgränssnitt 
[ ] Annat ____________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
4) Övriga synpunkter 
 
Fråga 1: Finns det några övriga synpunkter som ni önskar framföra? 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Fråga 2: Finns det något som ni anser att jag har missat att fråga, men som borde vara med? 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Kort presentation av examensarbete. 
 
Jag heter Hasse Lans och läser Program för Systemprogrammering vid Högskolan i Skövde. 
Jag går nu det tredje året och håller på med mitt examensarbete på 20 poäng som går ut på 
att utröna vilken lagringsstrategi som är att föredra för ett företag som använder sig av XML 
för att kommunicera antingen med andra företag eller internt. 
 
XML utvecklades för att ersätta HTML som markeringsspråk på webben, men kom snart att 
börja användas för andra tillämpningar. Till exempel började XML att användas för att 
stödja datautbyte i andra sammanhang än Internet och används i allt högre utsträckning som 
format vid olika former av överföring av data mellan företag och inom företag.  
 
När XML kommer till användning som format för att överföra information måste beslut 
fattas om hur den data som överförts ska lagras. De sätt som finns att välja mellan är bland 
andra att lagra XML-dokumenten som rena XML-dokument eller i relationsdatabaser. Varje 
lagringsmetod har ett antal fördelar och nackdelar kopplat till sig som måste tas hänsyn till. 
Ett problem med att lagra XML i relationsdatabaser är till exempel att datan måste 
översättas före och efter det att den överförts.  
 
Detta arbete kommer att försöka att utreda på vilket sätt XML-dokument bör lagras och 
vilka fördelarna respektive nackdelarna med att välja en viss lagringsstrategi är. Med 
lagringsstrategi menas de samlade ställningstagandena som gjort vad avser lagring och 
överföring av datan.  
 
Arbetet är tänkt att genomföras genom en kombination av litteraturstudie samt intervju och 
enkät. Arbetet omfattar alltså att undersöka hur ett antal företag som redan i dag hanterar, 
eller står i begrepp att börja hantera, XML-data lagrar denna data och varför de har valt den 
lagringsstrategin. Eftersom det är svårt att få reda på vilka företag som använder sig av 
XML för dataöverföring sker valet av företag i det närmaste helt slumpmässigt. Intervjuerna 
kommer att utföras via personligt besök eller telefon eller, om företaget så önskar, e-post. 
 
Undersökningen kommer att utreda och klargöra vad det finns för situationer där företagen 
använder sig av XML för dataöverföring och om det verkar finnas några miljöer som är 
speciellt vanliga där XML kommer till användning för kommunikation av data, antingen 
mellan företag eller inom ett företag. 
 
För att arbetet inte ska bli för brett, utan kunna genomföras på den tid som finns till 
förfogande, kommer sedan en fokusering och avgränsning att ske mot någon eller några av 
de situationer som uppdagats. Om det dessutom visar sig att det finns någon miljö som är 
speciellt vanlig, kommer eventuellt även en avgränsning att ske mot denna miljö. Arbetet 
kommer sedan att inom den valda situationen och eventuellt valda miljön undersöka vilka 
faktorer det finns att ta hänsyn till och vilka av dessa faktorer som är viktigast att ta hänsyn 
till för ett företag som använder sig av XML-formatet för dataöverföring.  
 
Arbetet kommer till största delen att behandla tekniska fördelar och nackdelar. Detta på 
grund av att jag finner att jag inte har den utbildning som krävs för att bedöma till exempel 
ekonomiska faktorer. 
 
Med vänliga hälsningar 
Hasse Lans 


