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Sammanfattning 
 
Denna uppsats avser en förändringsanalys. Tillsammans med ett mindre företag har vi 
undersökt vad konsekvenserna, av ett införande av datoriserad informationsbehandling, 
skulle bli. 
 
Förändringsanalysen avser:  

1. Från manuell till datoriserad lagerhantering  
2. Dokumenthantering med XML  
3. Elektroniska affärer B2C med XML  
4. Elektroniska affärer B2B med XML  

 
Slutsatsen är att en datorisering skulle förenkla företagets lagerhantering.  
I företagets fall skulle en datorisering kunna leda till effektivare informationsbehandling. 
Detta med avseende på snabbare bearbetning av information, lagring och åtkomst av 
större mängder information samt mer integrerade informationssystem.  



Abstract 
 
This thesis refers to an analysis of what the consequences, an introduction of computer 
based information management, would be.  
 
The analysis refers to:  

1. Computer based warehouse information management  
2. Document management with XML  
3. Electronic commerce B2C with XML  
4. Electronic commerce B2B with XML  

 
The analysis has been conducted together with a small company. Our conclusion is that 
an introduction of computer based information management would facilitate the 
company’s warehouse management. As for the company, an introduction of computer 
based information management would lead to more effective information management. 
This refers to faster processing of information, storage and access of more information, 
and more integrated information systems.  



Förord 
 
Denna rapport avser examensarbete C-uppsats vid institutionen för industriell ekonomi 
och samhällsvetenskap (IES), avdelningen för data- och systemvetenskap (DSV), Luleå 
tekniska universitet. 
 
Rapporten riktar sig till läsare med systemvetenskaplig bakgrund. 
 
Vår hand ledare har varit Hugo Quisbert från DSV. Honom vill vi tacka för all hjälp och 
det stöd, vi har fått under arbetets gång.  
 
Examensarbetet har gjorts i samarbete med Fritid & Vildmarksliv AB. Den personal som 
har varit involverad är ägare/VD Seved Wiklund och butiksansvarig Johan Wiklund. 
Dessa två vill vi tacka för ett gott samarbete. 
 
 
 
Luleå 2001-05-21 
Jan Engberg & Cathrin Pettersson  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och problem  
Att datorisering leder till effektivare informationsbehandling är det få som invänder sig 
emot, men är det verkligen en självklarhet? Det finns fortfarande företag/organisationer 
som behandlar sin information utan datorstöd.  
 
Vi har kommit i kontakt med ett mindre försäljningsföretag som har behov av att 
effektivisera sin informationsbehandling avseende lagerhantering. Företagets lager 
innehåller över tusen olika typer av varor. Informationsbehandlingen avseende 
lagerhanteringen är inte dator iserad.  

1.2 Syfte  
Syftet med vårt arbete är att tillsammans med ett företag göra en förändringsanalys 
avseende dess informationsbehandling, samt att undersöka om datorisering kan leda till 
effektivare informationsbehandling.  

1.3 Förutsägelse  
Datorisering leder till effektivare informationsbehandling.  
 
Informationsbehandling innefattar insamling, bearbetning, lagring, överföring och 
presentation av information (Andersen, 1994).  
 
Automatisk databehandling (adb) ger möjlighet till snabbare bearbetning av information, 
lagring och åtkomst av större mängder information, större noggrannhet och mer 
integrerade informationssystem (Andersen, 1994).  
 
Med effektivare informationsbehandling avser vi de möjligheter som adb ger, enligt 
ovanstående.  

1.4 Avgränsningar  
Förändringsanalysen begränsades till en början att omfatta företagets 
informationsbehandling avseende lagerhantering. Under arbetets gång har 
förändringsanalysen dock utökats till att innefatta även elektronisk dokumenthantering 
samt införande av elektroniska affärer (B2C1 och B2B2).  
 
Förändringsanalysen avser konceptuella lösningsförslag.  
 
Undersökningen, om datorisering kan leda till effektivare informationsbehandling, avser 
företagets informationsbehandling avseende lagerhantering. 

                                                 
1 B2C (Business-to-consumer) 
2 B2B (Business-to-business) 
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2 Metod  

2.1 Val av undersökningsmetod  
Vi utgår från en kvalitativ och deltagande forskningsansats. Förändringsanalysen och 
undersökningen görs i form av en aktionsstudie.  
 
Vår aktionsstudie innefattar fyra delar:  

1. Från manuell till datoriserad lagerhantering  
2. Elektronisk dokumenthantering  
3. Elektroniska affärer B2C  
4. Elektroniska affärer B2B  

 
Aktionsbaserad forskning/undersökning (action research) har två syften: aktion och 
forskning/undersökning. Aktion för att uppnå förändring i någon organisation, något 
samhälle eller program. Forskning/undersökning för att öka förståelse hos forskare eller 
klient, eller båda (och ofta något större samhälle). (Dick, 2001-05-08)  

2.2 Metodbeskrivning  
Aktionsbaserad forskning/undersökning är en iterativ process. Ernest T. Stringer delar in 
aktionsbaserad forskning/undersökning i tre huvudfaser:  
 
Se  

• Samla in relevant information (samla in data)  
• Bygg en bild: Beskriv situationen (definiera och beskriv)  

 
Tänk  

• Utforska och analysera: Vad händer här? (analysera)  
• Översätt och förklara: Hur/varför är saker och ting som det är? (teoretisera)  
 

Agera  
• Planera (rapportera)  
• Implementera  
• Utvärdera  

 
Orden inom parenteser visar hur faserna relaterar till traditionella forsknings-
/undersökningsmoment. Faserna följer ovanstående ordning och itereras i en 
spiralliknande form. (Stringer, 1999)  
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Vår aktionsstudie grundar sig på Stringers processmodell. Den innefattar tre huvudfaser: 
Nuvarande läge, Förslag till ändring samt Utvärdering. Dessa huvudfaser itereras över 
aktionsstudiens fyra delar.  
 
I fasen Nuvarande läge  samlas data in via diskussioner med berörd personal på 
företaget. Situationen definie ras och beskrivs.  
 
I fasen Förslag till ändring analyserar vi situationen och ger förslag till förändring. Detta 
utifrån teorier, teknikaliteter och våra egna kunskaper.  
 
I fasen Utvärdering utvärderas förslag till ändring. Detta sker tillsammans med berörd 
personal på företaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande läge 
 

Förslag till ändring 

Utvärdering 
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3 Teori  

3.1 Informationsbehandling  
Detta avsnitt refererar till (Andersen, 1994).  
 
För tydlighetens skull kan det vara lämpligt att skilja på fem olika typer av 
informationsbehandling. Indelningen grundar sig på det informationen ”upplever” i sitt 
liv från det att den uppstår (samlas in), tills den utfört sitt uppdrag (tagits emot av 
användarna).  
 
De olika typerna av informationsbehandling är:  

• insamling  
• bearbetning  
• lagring  
• överföring  
• presentation  

 
Ett informationssystem är ett system för informationsbehandling.  
 
Informationssystem förutsätter inte användning av automatisk databehandling (adb), men 
adb har gjort det möjligt att utveckla bättre informationssystem än tidigare.  
 
Adb ger möjlighet till: 

• snabbare bearbetning av information  
• lagring och åtkomst av större mängder information  
• större noggrannhet  
• mer integrerade informationssystem  

3.2 Elektroniska affärer  
Nedanstående refererar till (Chung m.fl., 1999).  
 
Electronic commerce (EC) beskriver processen för köp, försäljning eller utbyte av varor, 
tjänster och information via datorbaserade nätverk inklusive Internet. Vi använder oss av 
ovanstående definition för elektroniska affärer.  
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Ett vanligt sätt att klassificera EC på är efter typen av transaktioner:  
• Business-to-business (B2B). Transaktioner mellan företag/organisationer.  
• Business-to-consumer (B2C). Transaktioner rörande återförsäljning mellan 

företag/organisationer och kunder/konsumenter.  
• Consumer-to-consumer (C2C). Försäljning mellan konsumenter.  
• Consumer-to-business (C2B). Denna kategori avser individer som säljer 

produkter eller tjänster till företag/organisationer.  
• Nonbusiness EC. Transaktioner mellan icke-affärsdrivande organisationer.  
• Intrabusiness (organizational) EC. Alla interna organisatoriska aktiviteter, 

vanligtvis utförda via intranät, som involverar utbyte av varor, tjänster eller 
information.  

 
EC är en tvärvetenskaplig disciplin som innefattar bl.a.:  

• Marknadsföring.  
• Datavetenskap.  
• Konsumentbeteende och psykologi. Konsumentbeteende är nyckeln till 

framgång för B2C, men även säljarens beteende är viktigt.  
• Finanser. 
• Ekonomi.  
• Management information systems (MIS).  
• Bokföring och uppföljning.  
• Management.  
• Affärslagar och etik.  

 
För företag/organisationer kan EC ge följande fördelar:  

• Ökat marknadsområde till nationell och internationell nivå.  
• Minskade kostnader för att skapa, processa, distribuera, lagra samt för åtkomst av 

pappersbaserad information.  
• Möjlighet till att skapa specialiserade affärer.  
• Minskade lager och minskade kostnader genom pull-type supply chain 

management. I ett pull- type system startar processen i och med kundens order, 
just- in-time tillverkning tillämpas.  

• Processen för pull-type möjliggör kundanpassning av produkter och tjänster.  
• Minskad tid mellan kapitalutlägg och kvitto på produkter och tjänster.  
• Initiering av projekt för reengineering av affärsprocesser.  
• Minskade telekommunikationskostnader, Internet är billigare att använda än ett 

value added network (VAN).  
• Förbättrad image, bättre kundservice, nya affärspartners, enklare processer, 

komprimerade cykler och leveranstider, högre produktivitet, mindre papper, större 
flexibilitet samt mindre transportkostnader.  
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EC har vissa begränsningar som kan delas in i tekniska och icke-tekniska aspekter.  
 
Tekniska begränsningar kan vara:  

• Avsaknad av säkerhet, tillförlitlighet och standarder för system.  
• Otillräckligt med bandbredd för telekommunikationen.  
• Svårigheter att integrera EC-systemet med befintliga system och databaser.  

 
Icke-tekniska begränsningar kan vara:  

• Kostnader och investeringsmotiv.  
• Säkerhet och personlig integritet.  
• Förtroendebrist och användarmotstånd.  

 
 
Nedanstående refererar till (Fredholm, 2000).  
 
Det är viktigt att tänka till innan elektroniska affärer införs. En strategi måste fastställas. 
Först och främst gäller det att avgöra vilket övergripande syfte det ska finnas bakom 
införandet av elektroniska affärer. En plan med prioriteringar måste styra införandet.  
Det gäller också att definiera var företagets omvärld befinner sig så att den lösning som 
utformas finner acceptans:  

• Är kunderna mogna att arbeta elektroniskt?  
• Hur pass mogna är företagets delmarknader att använda nättjänster?  
• Hur är det med leverantörerna och var står konkurrenterna?  
• Är EDI rätt lösning eller är det bättre att satsa på försäljning via Internet?  

 
EDI (Electronic data interchange) är elektronisk meddelandeutväxling av strukturerad 
information, direkt mellan datorsystem, enligt ett standardiserat format.  
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3.2.1 Elektroniska affärer B2B  
Nedanstående refererar till (Fredholm, 2000).  
 
Elektroniska affärer avseende business-to-business (B2B) delas in i tre nivåer:  

1. Öppen näthandel där parterna inte har avtal med varandra utan transaktionerna 
sker på samma sätt som när konsumenter köper varor och tjänster på nätet.  

 
2. Webb-lösningar där den ena parten har en koppling till sitt affärssystem och 

därmed ett automatiserat flöde, medan den andra parten använder sin webbläsare 
för att hämta och lämna information i form av formulär. Parterna har ett 
affärsavtal, men inte tillräckligt stort utbyte av information för att EDI, dvs. 
sammankopplade affärssystem, ska var aktuellt. Det är alltså inte samma 
automatiserade flöde, men ändå en stor besparing jämfört med traditionell handel 
eller nivå 1.  

 
3. EDI vilket innebär ett automatiserat flöde mellan två företags affärssystem. 

Parterna har affärsavtal och regelbundna affärer.  
 
En stor fördel med webb-teknik är att det kan användas både internt, dvs. intranät, och till 
en begränsad grupp, dvs. extranät. Extranät innebär att en utvald grupp får tillgång till 
del/delar av företagets information. Det krävs en identifiering av den som ska komma åt 
informationen. Extranät förknippas mest med att information kan delas med kunder och 
leverantörer. Tekniken för kunderna är enkel eftersom det räcker med en Internet-
uppkoppling och en webb- läsare för att göra tjänsten tillgänglig. Genom att kunden måste 
identifiera sig går det att visa upp endast de artiklar och priser som är aktuella för en 
specifik kund. Ett extranät kan också användas för att se vad som finns i lager och att 
följa upp leveranser.  
 
EDI (Electronic data interchange) är elektronisk meddelandeutväxling av strukturerad 
information, direkt mellan datorsystem, enligt ett standardiserat format.  
 
Webb-EDI en blandning av webb- lösning och EDI. Med webb-EDI går det att bygga 
lösningar där båda företagen kan arbeta med den teknik som passar bäst.  
 
Vid införandet av EDI kan man urskilja fyra olika huvudfaser:  

1. Introduktion. Leder ofta till en konverterare som kräver visst mått av 
manuellt arbete.  

2. Automatisering. Man automatiserar flödet mellan affärspartners.  
3. Reengineering. Man optimerar sina affärsprocesser för att mer utnyttja 

systemen och kanske införa nya IT-lösningar.  
4. Spridning. Man har nu ändrat organisationen och automatiserat. Många slår 

sig till ro, men nu gäller det att få mer fler affärspartners.  
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Nedanstående refererar till (Chung m.fl., 1999).  
 
EDI är ingen ny företeelse, den har funnits i ca 30 år. EDI kräver stora investeringar och 
man måste använda sig av dyra, privata value added networks (VAN:s). EDI-systemen är 
komplexa att använda och en konverterare måste användas för att översätta 
affärstransaktionerna till EDI-standarderna.  

3.2.2 Elektroniska affärer B2C  
Detta avsnitt refererar till (Chung, m.fl. 1999).  
 
B2C avser transaktioner rörande återförsäljning mellan företag/organisationer och 
kunder/konsumenter.  
 
Konsumentbeteende är nyckeln till framgång för B2C.  
 
Purchasing Decision-Making Process är en modell som beskriver konsumenters 
köpbeslutsprocess, vilken består av fem huvudfaser:  
1. Behovsidentifikation  
2. Informationssökning  
3. Utvärdering av alternativ  
4. Köp och leverans  
5. Utvärdering efter köp  
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4 Aktionsstudie  
Vi har tillsammans med Fritid & Vildmarksliv AB gjort en förändringsanalys avseende 
företagets informationsbehandling.  
 
Fritid & Vildmarksliv AB är ett företag som har försäljning, av produkter för jakt, fiske 
och uteliv, som huvudverksamhet. Företagets säte ligger i Piteå där man har en 
försäljningsbutik samt en verkstad för reparation av jaktvapen. Marknadsområdet är hela 
Norr- och Västerbotten. I företaget finns tre anställda: ägare/VD Seved Wiklund, 
butiksansvarig Johan Wiklund samt en vapensmed.  

4.1 Från manuell till datoriserad lagerhantering  
Tillsammans med ägare/VD och butiksansvarig har vi kartlagt företagets manuella 
lagerhantering, vilka problem som upplevs samt önskemål om förändring. Utifrån detta 
har vi arbetat fram ett förslag till ändring mot datoriserad lagerhantering. Förslaget till 
ändring har vi sedan utvärderat tillsammans med företagets ägare/VD och butiksansvarig. 
(Se Bilaga 1) 

4.1.1 Nuvarande läge  
Lagerhanteringen innefattar inventering av lager, beställning av varor från leverantörer, 
varor in till lager vid leverans, varor ut ur lager vid försäljning. Lagret innehåller över 
tusen olika typer av varor. Till lager räknas även de varor som finns ute i 
försäljningsbutiken.  
 
Vid årsbokslut görs en manuell inventering och man upprättar en förteckning över vad 
och hur mycket som finns i lager. Denna förteckning uppdateras dock inte under året. 
Företaget har ingen löpande kontroll över vad och hur mycket som finns i lager.  
 
För att konstatera beställningsbehov av vara/varor måste man manuellt inventera lagret. 
Man går igenom varorna för hand och noterar eventuellt beställningsbehov på papper, 
vilket blir underlag till beställning.  
 
Beställning av vara/varor görs via order eller via s.k. avrop av förorder. Förordrar läggs 
normalt årsvis och varor beställs sedan löpande via avrop. För underlag till förorder 
behöver man information om försäljningsstatistik. För att ta fram försäljningsstatistik 
måste man manuellt inventera lagret och jämföra med tidigare inköp. Order och avrop 
läggs per telefon, fax eller brev.  
 
Försäljning av varor sker i butiken, men många kunder lägger order per telefon, fax, brev, 
eller e-post. Företagets kunder betalar kontant via butikens kassaapparat, eller på kredit 
via faktura.  
 
Den manuella lagerstyrningen tar upp stor del av personalens tid. Det händer att man inte 
hinner konstatera beställningsbehov före kund efterfrågar vara. Detta kan ge upphov till 
missnöjda kunder. Många små leverantörsbeställningar görs, vilket leder till höga 
fraktkostnader.  



 4 Aktionsstudie 
 

 10 

 
Information kring lagerhanteringen lagras på papper i pärm, vilket innebär en 
tidskrävande informationsbearbetning. Företaget vill ha en förenklad lagerhantering för 
att få mer tid till andra arbetsuppgifter. (Se Bilaga 1) 

4.1.2 Förslag till ändring  
För att förenkla lagerhanteringen föreslår vi att man automatiserar styrningen av lagret.  
 
Eftersom företagets lager innehåller så pass många olika typer av varor anser vi att en 
databas behövs för lagring och uppdatering av varuinformation. För ett enhetligt och mer 
integrerat informationssystem bör man i databasen även lagra all annan information som 
berör lagerhanteringen. En databas medger snabbare bearbetning av information samt 
lagring och åtkomst av större mängder information, jämfört med att lagra information på 
papper i pärm.  
 
För en automatisk uppdatering av lagret vid försäljning kan man, istället för kassaapparat, 
ha en terminal, med streckkodsläsare, kopplad till databasen. Vid varuleverans skulle 
man kunna uppdatera lagret via en handdatorenhet, med streckkodsläsare, kopplad till 
databasen.  
 
Automatiska uppdateringar skulle leda till mer korrekt information, eftersom företaget i 
dagsläget inte har någon löpande kontroll över vad och hur mycket som finns i lagret. 
Hur korrekt informationen skulle vara beror på hur man använder systemet. Man måste 
också ta hänsyn till varusvinn.  
 
En automatisering av lagerstyrningen, enligt ovan, skulle innebär att företaget får en 
löpande kontroll över vad och hur mycket som finns i lager.  
 
För företaget skulle en löpande lagerkontroll kunna innebära:  

• enklare och snabbare framtagning av beställningsunderlag, jämfört med manuell 
inventering av lagret  

• samordning av varubeställningar för minskade fraktkostnader  
• en löpande resultatredovisning  

(Se Bilaga 1)
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4.1.3 Utvärdering  
Företaget anser att en automatiserad lagerstyrning, enligt ovanstående förslag, skulle 
förenkla lagerhanteringen. Man skulle få mer tid till andra arbetsuppgifter, enkelt och 
snabbt kunna ta fram beställningsunderlag, kunna samordna beställningar av varor, samt 
få en löpande resultatredovisning.  
 
Vårt förslag till ändring är en grov analys av hur företaget skulle kunna förenkla sin 
informationsbehandling, avseende lagerhantering, genom datorisering. I företagets fall 
kan vi endast säga att en datorisering, enligt vårt förslag till ändring, skulle kunna leda till 
effektivare informationsbehandling. Detta med avseende på snabbare bearbetning av 
information, lagring och åtkomst av större mängder information samt mer integrerade 
informationssystem.  
 
Vidare vill företaget veta hur ett datoriserat lagerhanteringssystem skulle kunna hantera 
dokument. Under arbetets gång har företaget även uttryckt intresse av att införa 
elektroniska affärer. Detta för att utöka sin försäljning av varor över Internet, samt för att 
automatisera beställningsförfarande mot leverantörer.  
 
Förändringsanalysen utökas till att innefatta även elektronisk dokumenthantering samt 
införande av elektroniska affärer (B2C och B2B). Vi går vidare med att föreslå en möjlig 
tekniklösning som kan stödja ovanstående delar.  
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4.2 Dokumenthantering med XML  
Tillsammans med företagets ägare/VD och butiksansvarig har vi kartlagt vilka dokument 
som ett datoriserat lagerhanteringssystem ska kunna hantera. Utifrån detta har vi arbetat 
fram ett förslag till ändring mot dokumenthantering med XML-teknik. Förslaget till 
ändring har vi sedan utvärderat tillsammans med företagets ägare/VD och butiksansvarig.  

4.2.1 Nuvarande läge  
De dokument som lagerhanteringssystemet ska kunna hantera finns idag i pappersbaserad 
form och i elektronisk form. Det dokument som finns i elektronisk form är en förteckning 
över vad och hur mycket som finns i lager vid årsbokslut. Detta dokument kräver 
möjlighet till konvertering från befintligt till nytt format.  

4.2.2 Förslag till ändring  
Vi föreslår att man implementerar en lösning med XML-teknik för dokumenthantering. 
XML (ExtensibleMarkupLanguage) är en teknik som erbjuder bl.a. plattformsoberoende, 
strukturering av information, återanvändning av information, samt möjligheter till 
parallellpublicering av dokument. (Se Bilaga 2)  
 
Företaget har uttryckt intresse av att införa e lektroniska affärer. Detta för att utöka sin 
försäljning av varor över Internet, samt för att automatisera beställningsförfarande mot 
leverantörer. XML är under standardisering för elektroniska affärer, vilket företaget kan 
dra nytta av vid ett eventuellt införande. (Se Bilaga 2)  
 
De dokument som ska omfattas av XML ska kategoriseras i olika dokumenttyper. Man 
måste göra en dokumentanalys för varje dokumenttyp, med avseende på strukturen, för 
att ta fram dokumenttypsdefinitioner (DTD:er). (Se Bilaga 2)  
 
En konverteringsprogramvara kan behövas för befintligt elektroniskt dokument.  

4.2.3 Utvärdering  
Vi har använt Bilaga 2 XML som diskussionsunderlag. Företaget har tagit del av XML-
teknikens fördelar. Det krävs dock ett omfattande arbete för att införa XML.  
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4.3 Elektroniska affärer B2C med XML  
Företaget vill införa elektroniska affärer B2C. Vi har tillsammans med ägare/VD och 
butiksansvarig kartlagt vad företaget vill uppnå med införandet. Utifrån detta har vi 
arbetat fram ett förslag till ändring mot elektroniska affärer B2C. Förslaget till ändring 
har vi sedan utvärderat tillsammans med företagets ägare/VD och butiksansvarig.  

4.3.1 Nuvarande läge  
Företaget har en webbsida över Internet där vissa varor marknadsförs. Dessa varor kan 
beställas via telefon, fax, brev eller e-post. Webbsidan innehåller prisuppgifter, dock inte 
information om vara/varor finns inne i lager. Företaget har som policy att leverans av 
varor, som finns inne i lager, ska ske omgående. Om en vara inte finns inne i lager lämnar 
företaget ett leveransbesked till beställaren.  
 
Företaget hyr plats för sin webbsida hos en Internet- leverantör. Uppdateringar av 
webbsidans information görs manuellt, vilket upplevs som tidskrävande. Det händer att 
varuinformationen, som visas på webbsidan, är inaktuell.  
 
Syftet med företagets webbsida är att skapa merförsäljning. Man upplever att 
försäljningen har ökat något sedan webbsidan lades ut. Eftersom företaget idag säljer 
varor indirekt via webbsidan kan man säga att de redan har infört en viss mån av B2C.  
Företagets vill dock utöka sin försäljning av varor över Internet.  

4.3.2 Förslag till ändring  
Elektroniska affärer kan öka marknadsområdet till både nationell och internationell nivå. 
(Chung m.fl., 1999). Det första man bör fundera över när man ska införa försäljning via 
Internet är om man har ett väl fungerande logistiksystem.  
 
Vi föreslår att företagets försäljning över Internet byggs ut i etapper. Till att börja med 
kan man förändra den nuvarande webbsidan, där företaget redan har ett kundunderlag.  
 
Elektroniska affärer är en tvärvetenskaplig disciplin som innefattar bl.a. marknadsföring, 
datavetenskap, konsumentbeteende och psykologi. Konsumentbeteende är nyckeln till 
framgång för B2C. (Chung m.fl., 1999)  
Konsumenters köpbeslutsprocess, enligt modellen Purchasing Decision-Making Process, 
innehåller en fas av informationssökning (Chung m.fl., 1999). För att stödja denna fas bör 
den säljande parten tillhandahålla aktuell information avseende det som konsumenter kan 
tänkas behöva.  
 
Vi föreslår att webbsidan förses med dynamisk åtkomst av varuinformation från det 
tänkta lagerhanteringssystemets databas. På så sätt kan webbsidan presentera aktuell 
varuinformation och man slipper manuella uppdateringar. Detta kräver dock integration 
mellan databas och webbserver. 
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En lösning är att man replikerar information från databasen till webbservern. Detta 
innebär att man visar en kopia av databasen, vilket ger en högre säkerhet.  
 
Med ovanstående förslag till ändring kan företaget enkelt lägga ut fler varor för 
försäljning över Internet samt presentera mer varuinformation.  
 
När företaget har konstaterat att förändringen av webbsidan medfört en ökad 
merförsäljning kan man börja planera för en eventuell fortsatt utbyggnad.  

4.3.3 Utvärdering  
I företagets fall har man sålt varor indirekt via Internet i över ett år och man anser sig 
kunna hantera en eventuell merförsäljning. Man ser det inte rimligt att marknadsområdet 
skulle nå en internationell nivå pga. det prisläge som gäller i Sverige.  
 
Företaget anser det vara klokt att starta i liten skala. Den webbserver företaget hyr plats 
på har stöd för dynamiska webbsidor med databasåtkomst. Detta innebär att företaget kan 
utnyttja de tjänster de redan idag betalar för.  
 
Vidare har vi konstaterat att XML-teknik skulle vara lämplig för denna lösning på grund 
av bl.a. möjlighet till parallellpublicering.  
 
Enligt (Chung m.fl., 1999) finns det en rad tekniska och icke-tekniska begränsningar vid 
elektroniska affärer, dessa har företaget tagit del av.  
 
Tekniska begränsningar kan vara (Chung m.fl., 1999):  

• Avsaknad av säkerhet, tillförlitlighet och standarder för system.  
• Otillräckligt med bandbredd för telekommunikationen.  
• Svårigheter att integrera EC-systemet med befintliga system och databaser.  

 
De tekniska begränsningarna är reella, men företaget kan komma runt dessa på ett antal 
olika sätt. Vi har sett att en standard kan vara XML-teknik. Säkerheten kan ökas med en 
mjukvarubrandvägg.  
 
Bandbredden kommer att bli bättre eftersom inom en snar framtid kan företaget ansluta 
sig till Piteås fiberoptiska nätverk, som är under uppbyggnad.  
 
Integreringssvårigheterna är till viss del också säkerhetsmässiga, dessa kan hanteras med 
att man använder en spegling av lagerdatabasen.  
 
Icke-tekniska begränsningar kan vara (Chung m. fl., 1999):  

• Kostnader och investeringsmotiv.  
• Säkerhet och personlig integritet.  
• Förtroendebrist och användarmotstånd.  
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De icke-tekniska begränsningarna kan i företagets fall hanteras på följande sätt. 
Kostnader är givetvis en negativ faktor men investeringen kan löna sig genom att 
marknaden blir geografiskt större, samt att tillgängligheten för kunder ökar.  
 
Kundens säkerhet och personliga integritet hanteras så att beställning sker via webben 
och leverans sker mot faktura alternativt postförskott. Förtroendebrist och 
användarmotstånd är en liten del av begränsningarna, eftersom företaget har gott 
förtroende hos sina befintliga kunder. Dessutom har företaget fått önskemål om handel 
via webben.  
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4.4 Elektroniska affärer B2B med XML  
Företaget vill införa elektroniska affärer B2B. Vi har tillsammans med ägare/VD och 
butiksansvarig kartlagt vad företaget vill uppnå med införandet. Utifrån detta har vi 
arbetat fram ett förslag till ändring mot elektroniska affärer B2B. Förslaget till ändring 
har vi sedan utvärderat tillsammans med företagets ägare/VD och butiksansvarig.  

4.4.1 Nuvarande läge  
Idag sker kommunikationen mellan företaget och dess leverantörer till största del per 
telefon, fax eller brev. Vissa av företagets leverantörer tar emot order via e-post. 
Företaget lägger dock inga order via e-post eftersom man ofta inte erhåller någon 
orderbekräftelse från dessa leverantörer.  
 
Andra leverantörer erbjuder extranät- lösningar. Denna möjlighet används idag för att 
lägga order på vapen. 
 
Eftersom många leverantörer idag standardiserar meddelandeutväxling med sina kunder, 
vill företaget ha möjlighet till ett framtida införande av EDI.  

4.4.2 Förslag till ändring  
EDI kräver stora investeringar och användning av dyra, privata value added networks 
(VAN:s) (Chung m.fl., 1999). Webb-EDI är en blandning av webb- lösning och EDI. Med 
webb-EDI går det att bygga lösningar där båda företagen kan arbeta med den teknik som 
passar bäst (Fredholm, 2000). 
 
XML-teknik är lämplig för både publicering på webben och för webb-EDI på grund av 
möjligheten till parallellpublicering och den standard som är under utarbetande för EDI 
(se bilaga 2).  
 
Enligt Fredholms teori om fyra faser vid införandet av EDI (Fredholm, 2000) skulle 
utvecklingen för företaget kunna se ut enligt följande:  

1. Introduktion. Införande av ett lagerhanteringssystem med XML teknik och 
streckkodsläsare.  

2. Automatisering. Sammankoppling av företagets och berörda leverantörers 
system, med hjälp av webb-EDI. Eftersom företaget inte beställer stora volymer 
av respektive vara så automatiserar man inte beställningsförfarandet helt och 
hållet.  

I ett senare skede kan man gå vidare med övriga faser.  
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I framtiden skulle företaget kunna anpassa sig till s.k. Just-In-Time (JIT) leveranser. 
Detta skulle kunna innebära att företaget inte behöver ta hem varor i lager. En sådan 
lösning skulle kunna ge följande flöde:  

1. Kund letar upp vara på företagets webbsida (B2C)  
2. Kund beställer vara av företaget (B2C)  
3. Företagets system beställer vara från leverantör (B2B)  
4. Leverantör levererar vara till kund  
5. Leverantör fakturerar företaget (B2B) 
6. Företaget fakturerar kund   
7. Företaget erhåller betalning från kund   
8. Företaget betalar leverantör (B2B)  

Detta blir en kombination av elektroniska affärer B2B och B2C.  

4.4.3 Utvärdering  
Förslaget redovisades för företaget där vi kom fram till att en sammankoppling av 
företagets och leverantörers system skulle förenkla lagerhanteringen ytterligare.  
Lagerhanteringssystemet måste kunna samordna många små ordrar för att spara 
fraktkostnader.  
 
XML-teknik går att använda för webb-EDI, standarden är dock fortfarande under 
utveckling. Internet tillhandahåller bra infrastruktur, en noggrann säkerhetsanalys måste 
dock göras. 
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4.5 Sammanställning  
Vi har tillsammans med Fritid & Vildmarksliv AB genomfört en fö rändringsanalys 
avseende företagets informationsbehandling. Förändringsanalysen avser: från manuell till 
datoriserad lagerhantering, dokumenthantering med XML, elektroniska affärer B2C med 
XML samt elektroniska affärer B2B med XML.  
 
Avslutande diskussion med företaget 
Vid en avslutande sammankomst med företaget har vi diskuterat igenom 
förändringsanalysen i sin helhet. Vi har tillsammans kommit fram till att en datorisering 
skulle förenkla företagets lagerhantering. Ett datoriserat lagerhanteringssystem måste 
vara flexibelt och medge utbyggnad mot B2C och B2B. Ett införande av webb-EDI 
gentemot leverantörer skulle förenkla lagerhanteringen ytterligare. XML är ett bra val av 
teknik. 
 
En analys av företagets situation tyder på:  

• Kund/marknad är mogen för handel över Internet (B2C). Företagets konkurrenter 
i närområdet har ingen försäljning via Internet, men det finns något enstaka 
företag i södra Sverige som har sådan verksamhet.  

• Vissa leverantörer är mogna för elektroniska affärer (B2B). 
• Webb-EDI är en lösning som skulle passa företaget. Försäljning via Internet är en 

möjlighet till utökad service för kunderna.  
 
Grovplan för införandet  
Företaget planerar att under sommaren 2001 införskaffa datautrustning för nätverk och 
terminal för kassa (med streckkodsläsare). Därefter kan man börja implementera ett 
lagerhanteringssystem. När detta är i drift kan man gå vidare med utbyggnaden av 
försäljning över Internet. Avslutningsvis inför man webb-EDI mot leverantörerna. 
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5 Slutsatser  
Vi kan naturligtvis inte dra några generella slutsatser om vår förutsägelse att datorisering 
leder till effektivare informationsbehandling. Det har heller inte varit vårt syfte.  
 
Vårt förslag till ändring är en grov analys av hur företaget skulle kunna förenkla sin 
informationsbehandling, avseende lagerhantering, genom datorisering. I företagets fall 
kan vi endast säga att en datorisering, enligt vårt förslag till ändring, skulle kunna leda till 
effektivare informationsbehandling. Detta med avseende på snabbare bearbetning av 
information, lagring och åtkomst av större mängder information samt mer integrerade 
informationssystem. 
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6 Reflektioner 
Aktionsbaserad forskning/undersökning som vetenskaplig metod har ifrågasatts. En  
kritik som framförts är att man påverkar fenomenet man studerar och därför inte kan  
göra objektiva analyser av det man studerar.  
 
Våra egna reflektioner är att en aktionsstudie är lämplig för en utvecklingsprocess. Vi 
påverkar det studerade fenomenet genom att bidra med kunskap. Detta innebär att vi i 
viss mån ”skapar” empirin själva. Vår aktionsstudie har fordrat att varje iteration fått 
mogna hos mottagaren, vilket gjort den till en tidskrävande process.  
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Bilaga 2 XML  

2.1 Historik  
Detta avsnitt refererar till:  
(McGrath, S., XML By example Building E-commerce applications, Prentice-Hall, 
1998.)  
(Statskontoret, Vad är XML? Reviderad upplaga 1999, Statskontoret, 1998:6, 1999.)  
(Åström, P., XML Extensible Markup Language, Docendo Läromedel AB, 
Stockholm, 1999.) 
 
SGML 
SGML (Standard Generalized Markup Language) är en internationell ISO-standard 
(8879-1986) som definierar ett språk för att beskriva innehåll och struktur i dokument 
på ett applikations- och plattformsoberoende sätt. De främsta användningsområdena 
är stora tillämpningar med komplex information med lång livslängd, till exempel för 
att hantera teknisk dokumentation och juridisk information i elektroniska dokument. 
SGML används bland annat inom telekomindustrin, fordonsindustrin, 
läkemedelsindustrin, försvarsindustrin och nyhetsbranschen med mera.  
 
Tanken bakom SGML är att den ska underlätta utbytet av information mellan 
användare av olika datorer och plattformar, underlätta återanvändning av information, 
fungera som en mall för att strukturera information samt att ge förutsättningar för att 
skapa mer intelligenta informationslösningar.  
 
SGML är en mycket omfattande standard som klarar av att uppfylla de flesta 
önskemål vad gäller modularisering, strukturering och länkning av information. Priset 
för denna flexibilitet är en avsevärd komplexitet, vilket medför att det är svårt att 
utveckla enkla och billiga programvaror för SGML. Användning av SGML har därför 
begränsats till stora organisationer och företag, där komplexiteten med SGML 
uppväger kostnader för att hantera enorma mängder information.  
 
HTML  
Introduktionen av HTML (HyperText Markup Language) och HTTP (HyperText 
Transport Protocol), utgjorde tillsammans grunden för den explosionsartade 
utveckling av Internet som ledde till WWW (World Wide Web). WWW, eller 
webben, är en mycket stor samling sammanlänkade dokument som sträcker sig över 
hela världen. De flesta dokument på webben är kodade i HTML. För att läsa dessa 
dokument använder man en webb- läsare, till exempel Netscape eller Internet 
Explorer. HTML specificeras idag av W3C (World Wide Web Consortium).  
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HTML är uppbyggt av en fast uppsättning märkord som används för att skapa 
dokument. Dessa märkord räcker inte alltid till för att skapa mer avancerade 
presentationer och tillämpningar. Vissa leverantörer av HTML-verktyg har lagt till 
egna märkord, för att utöka funktionaliteten. Detta har dock lett till viss 
inkompatibilitet mellan verktygen. Syftet med HTML var att göra informatio n 
allmänt tillgänglig och oberoende av någon enskild leverantörs programvaror. Denna 
intention uppnås inte längre i samma grad.  
 
HTML är tänkt att bara skapa struktur i en datamängd och låta formgivningen vara 
helt upp till webb-läsaren. I praktiken fungerar det inte alls så. Leverantörernas 
utökning av HTML innefattar märkord för formatering. Resultatet är att HTML idag 
är en salig blandning av de ursprungliga märkorden för att skapa struktur och de 
senare påhitten för presentation.  
 
Strukturen som defin ieras i HTML-specifikationen är mycket bristfällig. Märkord 
som får användas kan blandas i vilken ordning som helst. En konsekvens av detta är 
att det är svårt att skapa program som bearbetar informationen med automatik.  
 
XML  
SGML är inte framtaget för att användas på Internet. En webb-läsare kan idag inte 
tolka de märkord som författaren till SGML-dokument själv har definierat. Idag löser 
man ofta problemet genom att översätta SGML-dokument till HTML. Man översätter 
sina egendefinierade märkord med de som finns tillgängliga i HTML. Detta har 
nackdelen att man går från ett rikare och mer strukturerat format till ett fattigare 
format i princip utan struktur.  
 
Utvecklingen av XML (Extensible Markup Language) är resultatet av ett arbete där 
tanken har varit att komplettera enkelheten hos HTML med flexibiliteten hos SGML.  
XML bygger på väl beprövade tekniker, och utgör en delmängd och 
specialanpassning till Internet av SGML. I februari 1998 blev XML en officiell 
rekommendation från W3C (WWW Consortium). Konsortiet har en rad tunga 
medlemsföretag som till exempel Microsoft, Netscape, Sun samt de ledande inom 
SGML branschen.  
 
I XML har man uteslutit det som i SGML varit komplext och svårt att förstå och att 
bygga programvaror för. Det viktigaste hos SGML, flexibiliteten (att själv kunna 
bestämma märkordsuppsättning och struktur), finns kvar i XML. XML separerar 
innehåll från presentation.  
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2.2 Informationshantering och dokumenthantering med XML  
Detta avsnitt refererar till:  
(Freter, T., XML: Document and Information Management, 
http://www.sun.com/980908/xml, 2001-04-26.)  
 
När man traditionellt nämner dokumenthantering har man menat datorns filsystem. 
Genom att låta användaren sätta kännetecken på sina dokument, som vanligtvis lagras 
i filer (dokumenten), så möjliggör hanteringssystemet att användning, lagring och 
åtkomst kan bli kraftfullare och enklare än vad filhanteringssystemet i sig kan 
tillhandahålla.  
 
Innan XML var påtänkt fanns det dokumenthanteringssystem. Dessa var 
ursprungligen utvecklade för att stödja ”law offices” i USA främst med att öka 
kontrollen och åtkomsten som det stora antal anställda jurister producerade. Man hade 
tre grundmekanismer som var väldigt enkla men kraftfulla:  

• Information om innehållet i dokumentet lades till (s.k. metadata).  
• Organisera metadatat i en databas.  
• Relationer, samband mellan olika dokument skapades.  

 
Stegvis utvecklades detta och via SGML utvecklades XML.  
 
Dokument mot fil  
I XML kan man separera fil och dokument. Detta innebär att en fil kan bestå av flera 
dokument men även att ett dokument kan innehålla flera filer. Det finns alltså en 
skillnad mellan fysisk och logisk lagring av dokument. Data representeras i XML i 
första hand genom den logiska lagringen.  
 
Information mot dokument  
XML-uppmärkningen tillhandahåller metadata för alla komponenter i dokumentet. 
Detta gör de olika delarna lika hanterbara som fälten i en post i en databas. XML 
fokuserar mer på informationen än dokumentet vilket erbjuder möjligheter till:  

• Återanvändning av information, XML och SGML möjliggör delning och 
återanvändning av information utan att behöva dubbellagra den.  

• ”Information harvesting”, genom att fokusera på komponenterna bygger 
dokumentet och inte tvärtom gör det möjligt att fånga det som finns i 
komponenterna och inte riskera att informationen blir begravd i dokumentet.  

• Finmaskiga texthanteringsapplikationer. På grund av hur informationen är 
strukturerad i XML kan man identifiera, manipulera och hantera 
informationen (som till exempel översättning av användarhandböcker).  
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2.3 Lagring  
Nedanstående refererar till:  
(Begg, C., Connolly, T., Strachan, A., Database Systems A practical Approach to 
Design, Implementation, and Management, Second Edition, Addison-Wesley, 1999.)  
 
Databas schema definition med XML  
Eftersom XML är en standardmetod för strukturering och lagring av data, kan den bli 
en användbarmekanism för definiering och strukturering av databaser. Man skulle 
kunna använda XML för att ta data ur en databas och omstrukturera detta och flytta 
data till en annan databas.  
 
Länkning till relativa objekt eller element  
Om man har en text med en lista i möjliggör XML att man länkar relativt första eller 
valfri post, på detta sätt slipper man att man måste läka till varje post unikt. Detta 
under lättar för utvecklaren som har en mycket mer dynamisk miljö i detta 
sammanhang.  
 
XML stödjer tvåvägslänkning  
Detta innebär att om man har två objekt (dokument) 1 och 2, där obj. 1 länkar till 2 så 
stödjer XML att länkningen även går från dokument 2 till 1. Detta spar tid och 
underlättar för utvecklaren med korrekta länkningar automatiskt.  
 
Nedanstående refererar till:  
(Statskontoret, Vad är XML? Reviderad upplaga 1999, Statskontoret, 1998:6, 1999.)  
 
I XML skall man använda ISO-standarden ISO 10646 (Unicode) som är en 
internationell teckenstandard som använder 31 binära siffror. Med denna kan man 
representera alla tecken, inklusive t.ex. kinesiska.  
 
Uppbyggnad  
Märkord och element:  
XML-dokument består dels av själva innehållet och dels av uppmärkningen av 
innehållet. Märkorden ange r vad som är innehållet.  
 
Innehållet är det så kallade elementet. Detta skrivs enligt följande:  
 <Adress> Agatan 1B </Adress>  
 
Det som omger själva adressen är den s.k. start taggen och efter den s.k. stopptaggen 
och Agatan1B i detta fall skulle vara elementet.  
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Om man tar ett brev som exempel kan man se följande:  
 

<brev> 
<adressat> 

<namn>Peter Nilsson</namn> 
     <gatuadress>Envägen23</gatuadress> 

<postadress>123 45 Enstad</postadress> 
</adressat> 
<avsändare> 

<namn>Lars Persson</namn> 
<gatuadress>Ekvägen 11</gatuadress> 
<postadress>237 45 Tvåstad</postadress> 

</avsändare> 
<brevstomme> 

<inlednfras>Hej!</inlednfras> 
<stycke>Jag är intresserad av att få ….</stycke> 
<stycke>Vidare kan jag informera om ….</stycke> 
<avslutning> 

<avslutningsfras>Hälsningar!</avslutningsfras> 
<signatur>Lars</signatur> 

</avslutning> 
</brevstomme> 

</brev> 
 
I exemplet ovan omsluter elementet brev de andra elementen. Detta är en regel i 
XML som måste följas, ett enda element måste omsluta alla de andra. I exemplet är 
inte all syntax angiven som krävs för ett fullständigt XML-dokument.  

2.4 Parallellpublicering och transformation  
Detta avsnitt refererar till: 
(Statskontoret, Vad är XML? Reviderad upplaga 1999, Statskontoret, 1998:6, 1999.)  
(Statskontoret, XML-familjen Vad är XML-Schema och XML-DTD?, Statskontoret, 
2000:32, 2000.)  
(Statskontoret, XML-familjen Vad är XML Formatmallar?, Statskontoret, 2000:33, 
2000.)  
(Statskontoret, XML-familjen Vad är Document Object Model (DOM)?, 
Statskontoret, 2000:35, 2000.)  
 
Oavsett var presentationen av data i XML-dokumentet sker (i tal, på webben eller på 
papper) måste anpassningar ske. Det är kanske så att det finns skillnader på utseendet 
mellan publicering på webben och på papper.  
Detta kan avse:  

• Vilket teckensnitt som ska användas?  
• Är det ändamålsenligt att använda samma teckensnitt för webb och papper?  
• Hur ska indrag se ut i olika sammanhang?  
• Hur ska mellan rummet mellan rubrik och brödtext se ut på olika nivåer?  
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XML separerar innehållet från utseendet. För att presentera olika XML dokument 
behövs standarder. Dessa är CSS, XSLT, XSL formatting objects dessa är 
formatmallar och transformeringsverktyg som används för XML.  
 
CSS står för Cascading Style Sheets  
CSS finns i två nivåer CSS1 och CSS2 där den senare är en utökning av den första. 
CSS är skalbart det vill säga att man kan bygga ut i efterhand.  
 

• CSS formateringsmöjligheter.  
• CSS regler bygger på arv och agerar efter kontext.  
• CSS regler har företräde  

 
Formateringsmöjligheter, syntaxen för formateringsregler ser ut så här:  
<element> {regler}  
 
De regler som finns i CSS kan delas in i två grupper:  

1. Instruktioner för positionering av text och  
2. Instruktioner för formatering av text.  

 
Kontext och arv , man kan formge sin information utifrån vilken kontext man befinner 
sig i. Med kontext menas vilken position ett element har i ett XML-dokument i 
förhållande till andra element. Med tanke på strukturen i ett XML-dokument 
(exempelvis det som visats tidigare under 2.3), som synes är dokumentet uppbyggd 
enligt en hierarki (Se sid. 8) där <brev> är toppen på pyramiden och det finns ett antal 
nivåer i hierarkin i detta fall 3 undernivåer. Där då undernivåerna ärver det utseende 
som är definierat högre upp i hierarkin.  
 
Regler om företräde, med CSS kan man skapa formateringsregler på tre olika nivåer. 
Man har regler i ett externt stylesheet, man har regler på dokument nivå och man har 
den lägsta nivån som är elementnivån. Reglerna gäller i ordningen Extern, dokument 
och slutligen element.  
 
XSLT står för Exstensible stylesheet language: Transformation  
Det finns två skäl till att transformera:  

1. Från den befintliga informationsstrukturen vill man skapa en struktur som är 
mer lämpad för presentation.  

2. Behovet av att konvertera informationen mellan två eller flera färdiga 
datastrukturer, exempelvis mellan två databaser.  
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XSLT:s olika delar  
XSLT-dokument består av ett antal delar, varav nedanstående är de viktigaste:  

• Dokumentets rotelement  
• Mallregler för elementet i XML-dokumentet  
• Element för att bestämma utformat  

Rotelementet i ett XSLT-dokument är alltid <xsl:stylesheet> det kan se ut som följer:  
 
 <xsl:stylesheet 
  xmlns:xsl=”http//www.w3.org/1999/XSL/Transform” 
  version=”1.0”>  
I ovanstående exempel följer man regler som är uppsatta för XSLT av W3C. Än så 
länge finns endast version 1.0 men fler är under utveckling.  
 
Mallregler, används när man ska mappa information från ett källdokument till en ny 
struktur. Dessa skrivs alltid som <xsl:template>. Detta är en regel som är obligatorisk 
för varje XSLT-dokument.  
 
Utformat, är en möjlighet att bestämma vilket format man vill ha ut sin 
transformering i. Det finns stöd för tre olika i rekommendationen och dessa är XML, 
HTML och text. Det kan se ut på följande sätt : <xsl:output method=”html”> där man 
kan byta ut värdet mellan ”” med XML eller text.  
 
XSL Formatting objects 
XSL FO är fortfarande under utveckling och är ännu ej en rekommendation från 
W3C. Man kan formatera objekt med  denna och den syntax som finns för detta 
ändamål bygger på CSS och DSSSL och liknar den syntaxen.  
 
Man har möjlighet att hantera sekvenser av sidor, Detta är användbart om 
presentationsmediet är papper. Detta innebär att man kan skapa regler för hur man 
skapar och hanterar sidor. Man kan skapa sidhuvuden och sidfötter, och regler för hur 
informationen skall placeras och se ut. Detta är en mall för hur informationen skall 
placeras ut.  
 
Men block menas en grupp av objekt så som stycken av text eller bilder. Det vill säga 
block är delar av en sida. Med instruktionen <fo:block> kan man bestämma indrag 
paragrafe r, titlar och så vidare. Men även bestämma färg indrag med mera.  
 
DTD Document Type Definition  
En DTD innehåller regler för hur informationen är strukturerad:  

• Definierar vilka element som förekommer i informationen  
• Bestämmer hur dessa element får förekomma och ingå i varandra  
• Definierar vika attribut som finns till varje element  
• Kan ses som ett träd  

Se bilden nedan baserat på tidigare brev exempel  
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Det finns två sätt att definiera DTD nämligen internt och externt. Internt DTD 
definieras i syntaxen till dokumentet och innehåller information om dokumentet 
syntax:  
 
<! ELEMENT  brev(adressat, avsändare, brevstomme)>  
 
Denna syntax säger oss att brev består av elementen adressat, avsändare och 
brevstomme.  
Vid externt deklarerat DTD anges sökvägen till var DTD finns lagrat detta kan ske 
internt i systemet eller via Internet där, man anger den URL där DTD finns lagrad.  
 
XML schema  
XML schema skiljer sig från DTD, bland annat, på följande sätt:  

• XML schema har fler och bättre möjligheter att definiera olika datatyper och 
begränsningar för vilken information som kan ingå i ett giltigt dokument.  

• XML schema använder namespaces vilket introducerades efter det att XML 
DTD:er definierats och som därför inte har fullt stöd för denna teknik.  

• XML schema är skrivet i XML vilket DTD:er inte är.  
 
Det finns tre rekommendationer för XML schema:  

• XML Schema Part 0: Primer  
• XML Schema Part 1: Structures  
• XML Schema Part 2: Datatypes  

 
Vidare kan också nämnas att det finns något som heter DOM (Document Object 
Model) som används för att kunna ändra och anpassa XML-dokumentet för 
applikationen, det vill säga API:er och stöd för Active Server Pages. DOM bygger 
och har sin grund i det objektorienterade synsättet.  

brev 

adressat avsändare brevstomme 

postadress gatuadress namn 

avslutnfras 

avslutning stycke inlednfras 

signatur 
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2.5 Verktyg  
Detta avsnitt refererar till: 
(Statskontoret, Vad är XML? Reviderad upplaga 1999, Statskontoret, 1998:6, 1999.)  
 
För att man ska kunna skapa, administrera och presentera information med hjälp av 
XML och tillhörande standarder (XSL, XLL) måste man ha verktyg som stödjer 
dessa. Det finns dock inga entydiga definitioner av vad en programvara ska klara av 
för att kunna kallas ett XML-verktyg. Svenska Statskontoret beskriver olika 
kategorier av XML-verktyg, gränserna är dock inte är glasklara. 

 
Verktyg för editering  
För att skapa XML-kodad information behöver man en XML-editor. Tekniskt sett är 
det fullt möjligt att skriva ett XML-dokument i en vanlig texteditor men i praktiken 
blir det mycket arbetsamt att själv infoga alla märkord. En XML-editor ger författaren 
stöd bland annat genom att tolka strukturen i DTD:n och ge förslag på element som 
för närvarande är möjliga att infoga.  
 
Verktyg för lagring och administration  
Har man stora informationsmängder kommer man att behöva en programvara som 
hjälper till att administrera informationen. Beroende på vilka krav man han kan man 
tänka sig olika typer av administrationsverktyg. Från enkla som endast håller ordning 
på informationen på dokumentnivå till avancerade databaser där man till exempel 
bryter ner dokument i mindre komponenter och kan ve rsionshantera ner på 
elementnivå.  
 
Verktyg för presentation  
För att presentera XML-kodad information behöver man en webbläsare som kan tolka 
själva XML-dokumentet och layoutmallen. För att kunna skapa mer avancerade 
presentationer måste XML-läsaren också kunna tolka strukturen i DTD:n.  
 
Förutom ovanstående verktyg för att använda XML behöver man också verktyg för 
att utveckla XML-system, denna verktygskategori kan vidare delas in i följande 
kategorier:  

• Verktyg för design av DTD:er.  
• Parsers, det vill säga program som har till uppgift att kontrollera att XML-

dokument följer struktur och syntax.  
• Verktyg för design av layoutmallar.  
• Verktyg för att konvertera XML-dokument mellan olika strukturer.  
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2.6 EDI med XML  
Detta avsnitt refererar till: 
(Statskontoret, XML-familjen Vad är XML-Schema och XML-DTD?, Statskontoret, 
2000:32, 2000.)  
 
Sedan 1999 pågår utveckling mot standardisering för XML för e-handel så kallad 
ebXML.  
 
Fördelar med XML:  

• Det är en Internetstandard som är baserad på en ISO-standard och dessutom 
accepterad av de större marknadsaktörerna.  

• För utbyte mellan system går det att återanvända det som är bra i Edifact och 
gör det som är lite sämre på ett bättre sätt.  

• Det är en standard som täcker in både presentation av information och 
överföring mellan applikationer.  

• Stöd för XML kommer att byggas in direkt i applikationer och databaser 
vilket gör anpassningskostnaderna lägre (Microsoft Windows XP och Office 
XP som förväntas komma under sommaren 2001).  

• Det ger en större frihet jämfört med Edifact att utifrån en process stödja det 
informationsbehov som definierats. Anledningen är att friheten att kunna 
definiera egna märkord. XML blir därigenom inte lika dokumentorienterat 
som Edifact. 

• Erbjuder en struktur att överföra data både satsvis (batch), i realtid samt 
mellan både applikation till applikation och mellan applikation och formulär 
(människan).  

 
Nackdelen med XML är att de i viss mån saknas komplement av fördefinierade 
märkord (taggar). Att kunna sätta sina egna märkord är en styrka ibland men om man 
ser hur det ser ut med en leverantör som har hundratals kunder förstår man behovet av 
standard för detta ändamål.  
 
Systemen som baseras på XML blir enklare och billigare det enda som behövs är en 
så kallad parser som kan identifiera och validera att dokumentet följer XML 
standarden.  
En parser tar emot en fil och validerar den via ett API (DOM) kan data slussas vidare 
till en webbläsare eller ett system.  
 
För elektronisk handel är det smidigt att använda XML-schema, en av de större 
satsningarna är ebXML satsningen som CEFACT och OASIS gjort för at skapa en 
internationell plattform för elektroniska affärer. Microsoft och BizTalk har också 
gjort satsningar inom området. Det ramverk som tagits fram syftar enligt skaparna till 
att stödja integration mellan programvaror och elektroniska affärer genom utbyte av 
XML-dokument. Integrationen bygger på en kommunikationsprocess mellan löst 
kopplade tillämpningar. Ramverket innehåller ett utvecklingsstöd för XML-schema 
och en uppsättning taggar att användas i meddelanden mellan två tillämpningar.  


