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The purpose of our master thesis is to examine the diffusion of XML, Extensible 
Markup Language, among Government authorities. Our focus is the diffusion of the 
innovation XML, not the technology of the innovation. A questionnaire was sent to 
the Government authorities in collaboration with Statskontoret. 47 out of a total of 
97 Government authorities answered it. For our analysis we made use of the theories 
of diffusion of innovations put forward in the works of scholars Everett M. Rogers 
and Thomas W. Valente. Diffusion is the process by which an innovation is 
communicated through certain channels over time among the members of a social 
system. XML is primarily communicated to Government authorities through 
Statskontoret, which has been commissioned to investigate how to render effective 
the electronic infrastructure within the public sector. XML is by many of the 
authorities perceived to have a relative advantage to other solutions, but the lack of 
technical knowledge, time and conformable software is holding back the 
implementation of the innovation. The number one obstacle seems to be that XML 
isn´t yet used by enough authorities to optimize its advantages, and that the 
authorities need to develop common DTDs. Our conclusion is that the diffusion of 
XML has only started but is considered to be the software-solution of the future. 
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Inledning 

Dagens snabbt växande informationsmängd ställer ökade krav på tekniska lösningar 
för informationshantering. För att möta dessa krav utvecklas framförallt den 
elektroniska informationstekniken, även kallad IT*1, i snabb takt. De statliga 
myndigheterna, som mycket på grund av offentlighetsprincipen* har en stor mängd 
information att hantera, pressas alltmer till att investera stora summor i att 
effektivisera och utveckla sin informationshantering.2 

Det finns även förvaltningspolitiska aspekter av myndigheternas IT-satsningar.3 
Bland annat vill man realisera offentlighetsprincipen och 24-timmarsmyndigheten* 
genom IT.4 Med IT ska myndigheterna till exempel kunna tillhandahålla 
samhällsinformation samt interaktiva tjänster till medborgare och företag oberoende 
av kontorstider och geografisk belägenhet. 24-timmarsmyndigheten ska även sträva 
efter att vara tillgänglig för medborgare med särskilda behov, som till exempel 
funktionshindrade.5 

Men det är dock inte helt lätt att veta vilka teknologier man ska satsa på.  
Statskontoret som är den myndighet som arbetar med frågor som rör demokrati och 
förvaltning har därför, i sin roll som samordnande myndighet, fått i uppdrag av 
regeringen att utreda hur man bäst kan effektivisera den elektroniska infrastrukturen 
inom den offentliga sektorn. 

Statskontoret rekommenderar användning av XML*, Extensible Markup 
Language, som format för att underlätta myndigheters elektroniska 
informationshantering och har redan flera projekt för att underlätta införande och 
användande av XML vid myndigheterna. Myndigheterna är dock fria att själva välja 
vilka IT-satsningar man vill göra. Den nivå man väljer att lägga sig på när det gäller 
IT kan bero på vilka behov, mål och visioner man anser sig ha med sin 

 
1 Ord som är markerade med en asterisk förklaras i kapitlet ”Begrepp och förkortningar”. Orden markeras 
endast första gången de nämns. 
2 Olsson, Anders R., Elektronisk demokrati. SOU 1999:12. Stockholm, 1999, s. 15, 134. 
3 Olsson, s. 144. 
4 Olsson, s. 24 ff. 
5 24-timmarsmyndighet. Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst. 
Statskontoret, 2000:21, URL: http://www.statskontoret.se/pdf/200021.pdf. 
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informationshantering på den respektive myndigheten. Det kan också bero på de 
resurser som finns tillgängliga som till exempel teknisk kompetens och 
finansieringsmöjligheter.6 

Med utgångspunkt i de behov myndigheter har av effektiv och ”demokratisk” 
informationshantering, samt Statskontorets positiva inställning till XML som format 
för myndigheters informationshantering, anser vi det intressant att undersöka hur 
spridningen av XML ser ut bland statliga myndigheter. 

Forskningsläge 
Vårt uppsatsämne kan närmast inordnas inom det forskningsområde inom biblioteks- 
och informationsvetenskap som handlar om elektronisk informationshantering, det vill 
säga att skapa, lagra, administrera, strukturera, återvinna och presentera information 
genom att använda IT. Forskningen om elektronisk informationshantering är 
omfattande och har, som många andra inriktningar inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, en tvärvetenskaplig karaktär som spänner mellan det 
tekniska till det humanistiska. I denna uppsats kommer forskning som anlägger olika 
förvaltningspolitiska perspektiv på elektronisk informationshantering att beröras. 
Med förvaltningspolitiskt perspektiv menar vi de generella riktlinjer och åtgärder som 
finns för att organisera, styra och kontrollera förvaltningen.7 Dessa riktlinjer och 
åtgärder baseras på värden som demokrati, effektivitet, samt utgångspunkten att 
medborgaren står i centrum, och som nämns i de direktiv som ges för 24-
timmarsmyndigheten, offentlighetslagstiftningen och arkivlagen. Men även mer 
generella perspektiv på problemen runt elektronisk informationshantering och XML 
är av intresse. 

IT och förvaltningen 
Den snabba IT-utvecklingen tvingar ständigt fram nya utredningar som rör IT och 
informationshantering inom förvaltningen. Särskilt som kostnaderna för effektiva IT-
lösningar för informationshantering anses vara små i förhållande till att myndigheternas 
informationshantering tar upp en så stor del av verksamheten.8  

Ett flertal statliga utredningar har tillsatts med fokus på IT och 
förvaltningspolitiska frågor som demokrati och effektivisering av förvaltningen. En 
sådan studie är Toppledarforums och Statskontorets Offentlighet & IT. 

 
6 Hedman, Anders, Handbok för webbansvariga. Sundbyberg, 1999, s. 30. 
7 I medborgarnas tjänst. Remissammanställning över Förvaltningspolitiska kommissionens betänkande. 
Ds 1998:11/SOU 1997:57. Stockholm, 1998, s. 95, samt Offentlighet och IT, s. 5 ff. 
8 IT-kompetens för offentlig sektor. Statskontoret  1998:21. Stockholm, 1998, s. 35 ff., samt I 
medborgarnas tjänst, s. 5. 
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Vägledning för den offentliga förvaltningen (1995), som behandlar 
tryckfrihetsförordningens, sekretesslagens, datalagens, förvaltningslagens och 
arkivlagens regler om IT-verksamheten inom förvaltningen. Det finns även ett antal 
statliga utredningar som har publicerats som SOU, Statens offentliga utredningar, till 
exempel Elektronisk dokumenthantering. Betänkande av IT-utredningen 
(1996), Elektronisk demokrati (1999) och senast nu Offentlighetsprincipen och 
den nya tekniken. Delbetänkande av offentlighets- och sekretesskommittén 
(2001). 

Studien Spelregler för samverkan, inom projektet Policy och Riktlinjer för 
den Offentliga Sektorns IT-användning (PROSIT), visar att myndigheterna var 
och en för sig har effektiviserat sin verksamhet, men att det finns brister i 
samordningen av informationsutbytet mellan myndigheter. Enligt denna studie 
försvåras samordningen av att: 

1. Den tekniska strukturen varierar stort då systemen och 
informationsstrukturerna är uppbyggda efter respektive myndighets behov. 

2. Det saknas överenskommelser om val av standarder vad gäller format för 
elektroniskt informationsutbyte myndigheter emellan samt mellan myndigheter 
och omvärlden. 

3. Det saknas ett nationellt system för entydig märkning av dokument. 
4. Man är orolig för intrång i känslig information, det vill säga för säkerheten. 
5. Man har bristande kunskaper om att förmedla information och att utnyttja 

tekniken.9 

I en annan studie, Gemensamma IT-plattformar10 (1996), genomförd av 
Toppledarforum11 identifierades fyra grupper av IT-tjänster för att förbättra 
informationsutbytet dels mellan myndigheter inom den offentliga förvaltningen, dels 
mellan myndigheterna och omvärlden: 

1. IT-tjänster för spridning av allmän information. 
2. IT-tjänster för tillhandahållande av individ- och företagsspecifik information. 

 
9 Den digitala dialogen. Utveckling av Samhällsguiden. Ds 1997:12. Stockholm, 1997, s. 71 ff. 
10 En IT-plattform är ”ett sammansatt system bestående av hårdvara och mjukvara, som tillåter användare 
och applikationsprogram att optimalt utnyttja tillgänglig datorkapacitet, bland annat genom att erbjuda en 
effektiv infrastruktur för informationsutbyte.” Gemensamma IT-plattformar for informationsutbyte. 
Statskontoret, Toppledarforum & Riksförsäkringsverket , Stockholm, 1996, s. 11. 
11 Toppledarforum var en samverkansgrupp inom den offentliga sektorn som hade i uppdrag att med hjälp 
av IT göra offentlig förvaltning effektivare och mer tillgänglig för företag och medborgare. 
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3. IT-tjänster för hämtning av individ- och företagsspecifik information. 
4. IT-tjänster som bidrar till förkortning av ledtider och allmän effektivisering av 

verksamheten.12 

En av slutsatserna man drog var att det behövdes hårdare krav på en väl definierad 
intern systemstruktur inom organisationen för att man ska kunna få ett effektivt 
informationsutbyte med omvärlden. 

I Statskontorets rapportserie Staten i omvandling 1997 redovisas hur det 
ökade elektroniska informationsutbytet ställer nya krav på enkla och likartade rutiner 
för företag och medborgares informationsutbyte med offentlig förvaltning. Viktigt är 
att åstadkomma en informationshantering som överensstämmer med respektive 
myndighets behov, och som underlättar kontakter och service till andra myndigheter, 
företag och medborgare. 

En annan studie som Statskontoret har utfört, 24-timmarsmyndighet. Förslag 
till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst (2000), 
visade att begreppet 24-timmarsmyndigheten i hög grad var uppmärksammat hos 
myndigheterna och har kommit att bli det vägledande begreppet i arbetet med att 
öka myndigheters tillgänglighet. Myndigheterna ansåg sig dessutom vara i en 
utvecklingsfas vad gäller utnyttjandet av Internet*, men att det tar tid att förändra 
myndigheternas organisation och medarbetarnas arbetssätt. De mindre 
myndigheterna hade större behov av utbyte av kunskap och erfarenheter. Flera 
efterlyste tydligare krav på den egna myndigheten och ville även veta vad som gällde 
för hela förvaltningen. Myndigheterna menade att tydliga kriterier kan vara ett bra 
sätt att driva på utvecklingen. Flera ansåg dock att bedömning och kravbild måste 
diskuteras med den enskilda myndigheten. De menade att en liten myndighet utan 
tydliga medborgar- eller företagskontakter inte kan krävas på samma tillgänglighet 
som en stor myndighet med mycket medborgartjänster. Myndigheternas erfarenhet 
var att det sker ett stort antal kontakter från omvärlden på helger och på tider utanför 
ordinarie kontorsarbetstid, och samtliga ansåg att bättre tillgänglighet, tillmötesgående 
och öppenhet var viktigt. Myndigheterna ville också att samarbetet mellan 
myndigheterna skulle öka genom att man utnyttjar gemensamma 
informationsresurser. Utvecklingsarbetet mellan myndigheterna förekom dock bara i 
mycket begränsad omfattning. Statskontorets slutsats var att det förmodligen krävs 
styrning för att skapa ett utvecklingssamarbete. I denna studie framkom det att en del 
myndigheter ansåg sig vara för små, med begränsad informationsmängd att hantera, 

 
12 Gemensamma IT-plattformar, s. 7 ff. 
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för att motivera större IT-satsningar. Dessa myndigheter hade inte heller någon tydlig 
koppling, eller något samarbete, med andra myndigheter. 

Bland den utländska forskningen kan nämnas de brittiska forskarna Christine 
Bellamy och John A. Taylor, som i Governing in the information age (2000) har 
studerat datoriseringen av brittisk statsförvaltning. De menar att möjligheterna med IT 
visserligen är stora och har stor betydelse samtidigt som de varnar för en alltför stark 
tilltro till att IT automatiskt leder till dramatiska eller radikala förändringar. 

IT och demokrati 
I IT-debatten poängteras ofta de möjligheter som den ökade tillgängligheten till 
information IT för med sig, men också riskerna för ökad segregation i samhället 
mellan dem som har och dem som inte har möjlighet att använda de nya medierna. 
Det finns en oro att den nya informationstekniken kan komma att öka de klyftor som 
finns i samhället idag. Flera pekar på att information alltmer har blivit ett tecken på 
makt och menar att man inte får bortse från att information har ett stort värde för den 
som har tillgång till den. Så länge inte alla har lika stor tillgång till information, på 
grund av till exempel ålder, klasstillhörighet, språksvårigheter och handikapp, kan så 
kallade informationsklyftor uppstå. 

Att arbeta med datorer kräver till exempel en hel del investeringar i hårdvara och 
mjukvara. Förutom att alla kanske inte har samma ekonomiska förutsättningar att få 
tillgång till tekniken beror användande av IT på vad man har för kunskap för att 
kunna ta till sig tekniken. Klass, ålder, kön, bristande svenskkunskaper och 
funktionshinder är viktiga aspekter som man måste ta hänsyn till för att tillgången till 
information ska kunna bli tillgänglig för alla. Som Britt Östlund påpekar i sin artikel 
”Äldre människors förutsättningar i IT-samhället” (1997) är IT en politisk 
fördelningsfråga, och främjande av en bred användning av IT en av de viktigaste 
strategierna för att motverka utanförskap och nya klassklyftor.13 

Det har även skrivits en hel del om Internets ökade betydelse för politiska frågor 
och dess effekter på samhället och dess olika aktörer. Bland annat behandlas dessa 
frågor i Teldok-rapporten IT för samhällsservice, demokrati och folkbildning i 
Sverige (1997), i Ola Larsmos och Lars Ilshammars net.wars. Kampen om nätet, 
2. uppl. (1999), i rapporten Internet och demokratin (1999) av Marja Åkerström 
vid institutionen för media och kommunikation vid Lunds universitet, liksom av Lars 
Truedson i Internet och demokratin (1999). Lars Truedson menar till exempel att 
tillgång till dator och Internet är betydligt mer vanligt bland till exempel akademiker 

 
13 Östlund, Britt, ”Äldre människors förutsättningar i IT-samhället”. Äldrepolitik i förändring? Red. 
Kristina Jennbert & Richard Lagercrantz. Kunskap/idé/enskilda röster, nr 9. Stockholm, 1997, s. 71. 
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än bland arbetare. Samtidigt menar Truedson att det inte är så enkelt som att säga att 
Internet därmed helt givet kommer att öka klyftorna i samhället. Truedson anser att 
Internet finns tillgängligt för en rimlig kostnad för de allra flesta i västvärlden. 

Till de mer kritiska hör också Anna Croon och Lena Palmquist, som i artikeln 
”Virtualisering och den sociala konstruktionen av kön och teknik” (1999) diskuterar 
föreställningen om informationstekniken som ett neutralt verktyg utan värderingar och 
social kontext. De menar att IT-användning varken är könsneutral eller jämställd.14 
Vidare menar Boel Elmroth i sin artikel ”Vad spelar det för roll om webbanvändarna 
är män eller kvinnor?” (1999) att IT utgör en stor informationskälla och maktfaktor, 
och att IT bidrar till att skapa ett kunskapsmässigt tvåtredjedelssamhälle där vissa 
grupper utesluts från information och inflytande. Elmroth menar att sett ur ett 
demokratiperspektiv är tillgång till, och användande av, IT en viktig kanal för 
inflytande över samhällsutvecklingen. Tillgång behöver dock inte nödvändigtvis 
betyda att man är intresserad eller att man använder det. Till exempel utgör kvinnors 
lägre användande ett hot mot jämställdheten. 15 

Här kan även nämnas handikappinstitutet som 1996 fick i uppdrag av regeringen 
att utarbeta ett förslag till IT-program med inriktning på funktionshindrade och äldre 
personer. Bakgrunden var regeringens proposition Åtgärder för att bredda och 
utveckla användningen av informationsteknik. 1997 kom IT för 
funktionshindrade och äldre. Förslag till handlingsprogram för åren 1998–
2002. Bland de viktigaste utgångspunkterna för Handikappinstitutets arbete var 
målet om delaktighet för alla på jämlika villkor, baserat på principer om 
självbestämmande och inflytande, tillgänglighet, användbarhet, delaktighet, helhetssyn 
och kontinuitet. 

En generell bestämmelse lyder att man i möjligaste mån ska ta hänsyn till 
funktionshindrades och äldres behov. I Regeringens propositioner Statlig 
förvaltning i medborgarnas tjänst (1998) och Från patient till medborgare 
(2000) betonas till exempel vikten av att tillgängligheten till myndighetsinformation 
gäller alla medborgare. IT-produkter och IT-tjänster bör, så långt det är möjligt, vara 
tillgängliga och användbara för alla människor. Myndigheternas service bör därför 
utformas utifrån variationen hos medborgarna som grupp är mycket stor när det 

 
14 Croon, Anna & Palmquist, Lena, ”Virtualisering och den sociala konstruktionen av kön och teknik”. 
Från siffror till surfning. Könsperspektiv på informationsteknik. Red. Lena Kallin & Lena Palmquist. 
Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap, UMINF 99:04, 1999, s. 4. 
15 Elmroth, Boel, ”Vad spelar det för roll om webbanvändarna är män eller kvinnor?” Från siffror till 
surfning. Könsperspektiv på informationsteknik. Red. Lena Kallin & Lena Palmquist. UMINF 99:04, 
Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap, 1999, s. 5. 
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gäller egenskaper såsom synförmåga, reaktionssnabbhet, räckvidd, hörsel, 
finmotorik i fingrarna, förmåga att läsa text med mera.16 

Handikappinstitutet menar att man med bättre och mer flexibla gränssnitt 
dramatiskt kan förbättra informationsåtkomsten.17 Till exempel kan text och bild på 
datorskärm vara omöjligt att se för synskadade. För synskadade med synrester 
måste man på olika sätt förstora och förtydliga. De behöver också ett lättläst 
teckensnitt, anpassad kontrast och korta radlängder så att överblicken behålls.18 

Här menar Britt Östlund att det är viktigt att inte glömma att åldrande ofta 
medför begränsningar som gör det svårare att ta till sig och använda IT. Äldre har 
ofta svårare än andra att hantera komplicerade system och att lära sig använda nya 
apparater, då bland annat syn, hörsel och kognitiv förmåga försämras. Tekniken 
måste därför vara lätt att lära och använda.19 Handikappinstitutet menar att om man 
inte tar hänsyn till dessa aspekter finns en risk för diskriminering och utanförskap. 
För att undvika att det sociala avståndet mellan olika grupper ökar bör man därför ta 
hänsyn till grupper med speciella behov när man väljer IT-produkter och tjänster vid 
offentlig upphandling.20 

Enligt handikappinstitutet är dock behovet av fortsatt forskning och utveckling 
inom området stort.21 Annan forskning om användarvänlighet och flexibla 
presentationer finns det annars gott om inom forskningen som studerar människa–
datorinteraktion, även kallad MDI. En bra forskningsöversikt finner man i Anna 
Nilssons och Magdalena Åkerlunds magisteruppsats Demokratiska databaser? En 
undersökning av användarvänlighet och användbarhet i ArtikelSök och 
Mediearkivet (2000), framlagd vid Uppsala universitet, Institutionen för ABM, 
estetik och kulturstudier. 

Lagring 
Ett stort problem med elektroniska dokument är hur man ska lösa problemen med 
långtidsbevarande. Både på nationell, mellanstatlig och på internationell nivå bedrivs 
forskning för att lösa problemen med bevarande av elektroniska dokument.22 

 
16 IT för funktionshindrade och äldre. Förslag till handlingsprogram för åren 1998-2002. 
Handikappinstitutet. Vällingby, 1997, s. 3. 
17 IT för funktionshindrade och äldre, s. 75. 
18 IT för funktionshindrade och äldre, s. 40. 
19 Östlund, s. 72. 
20 IT för funktionshindrade och äldre, s. 12. 
21 IT för funktionshindrade och äldre, s. 9. 
22 Lindquist, Mats G., Långsiktigt bevarande av elektroniska dokument. Metoder och övervägande. 
Rapport från Kungliga Biblioteket, nr 22. Stockholm, 1995, s. 64 ff. 
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I Sverige har vi bland annat en rapport av Mats G. Lindquist vid Kungliga 
Biblioteket, Långsiktigt bevarande av elektroniska dokument – metoder och 
övervägande från 1995, där problematiken med bevarande behandlas utifrån 
svensk lagstiftning om arkivering. Lindquist menar att långsiktigt bevarande av 
dokument inte bara innebär metoder för att fysiskt bevara dem så att de inte förstörs, 
utan också metoder för att kunna återfinna och tillhandahålla dem. För lagring av 
texter i elektronisk form måste man dessutom ta ställning till vilket kodschema som 
ska användas, och vilka översättningsregler som ska gälla.23 

Samma år gav Riksarkivet ut en rapport, Systemutvecklingsprocessen och 
frågorna om långsiktigt bevarande av data, som behandlar frågorna om det 
långsiktiga bevarandet av data i systemplanerings- och systemutvecklingsprocesserna 
samt hur metodiken på detta område kan utvecklas. 

1998 kom E-plikt – Att säkra det elektroniska arvet, betänkande av E-
pliktutredningen. I denna utredning behandlas vikten av att välja lösningar som lätt 
kan ändras eller bytas ut när det gäller lagring och framtida åtkomst av arkiverat 
material, särskilt med tanke på hur fort tekniken utvecklas.24 Den traditionella synen 
på arkivering är att originalet bör bevaras, men ur en praktisk synvinkel är det svårt 
att motivera att alla databärare* med särskilda format, teckenrepresentationer 
etcetera ska bevaras. Enligt e-pliktutredningen kan en myndighet knappast ha alla de 
hård- och mjukvaror tillgängliga som behövs för att kunna göra alla databärare 
läsbara. Samtidigt är många databärare inte lämpliga för lagring av data under någon 
längre tid. Informationsbäraren kommer så småningom att brytas ned – varken 
diskett, hårddisk, CD-ROM, magnetband eller tapebackup kan garanterat hålla en 
längre tid. I kombination med att det inte längre går att använda vissa typer av 
datorer eller datorprogram blir publikationerna obrukbara i originalversion.25 
Dessutom är det utrymmeskrävande att bevara alla databärare. Argumenten för att 
bevara databärare blir ännu svagare med tanke på att disketter och andra databärare 
ofta förvaras på ett sätt som gör att i stort sett vem som helst kan komma åt att ändra 
i dem. Bevarandet av elektroniskt lagrad information ställer således helt andra krav 
än bevarandet av tryckta skrifter. Dels är lagringsmediet mindre beständigt, dels blir 
de tekniska systemen och programvarorna som är en förutsättning för att 
informationen ska bli tillgänglig snabbt föråldrade. För att bevara informationen krävs 
kontinuerliga aktiva insatser med överföring till nya bärare och system, så kallad 

 
23 Lindquist, s. 51 ff. 
24 E-plikt. Att säkra det elektroniska arvet. Betänkande av E-pliktutredningen. SOU 1998:111. Stockholm, 
1998, s. 245. 
25 E-plikt, s. 87. 
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migrering*.26 En strategi för migrering som föreslås är formatkonvertering. För att 
undvika att vissa format med tiden blir oläsliga kan information konverteras till något 
standardiserat format.27 

I en nyare rapport från Riksarkivet, Elektronisk dokumenthantering – en 
rättslig problemorientering (2000), betonas behovet av klara riktlinjer för 
arkivering av elektroniskt material, framförallt för Kungliga Biblioteket, Arkivet för 
Ljud och Bild samt Riksarkivet, som har i uppgift att långsiktigt bevara olika typer av 
dokument.28 Man menar att det, när det gäller tryckt material, finns en möjlighet att i 
efterhand ordna upp handlingar som kommit i oordning. I IT-miljön måste allt göras 
rätt från början. Den arkiverade datamängden måste dessutom kunna kommas åt på 
flera olika sätt, via olika sökvägar och sökmetoder.29 

Strukturering och återvinning av data 
Att skapa information är både tids- och resurskrävande, varför återanvändning av 
information kan spara både tid och pengar. Men för att detta ska gå krävs det att 
informationen har rätt format, struktur och kvalitet. Samtidigt har den snabba 
tekniska utvecklingen som sker idag lett till stora problem vad gäller lagring och 
framtidssäkring. 

Inom IR-forskningen* finns det gott om forskning om behovet av att strukturera 
och beskriva information för att kunna göra den återvinningsbar. En bok, där det 
mesta av senare tids forskning om dokument- och informationshantering behandlas, 
är Document computing – technologies for managing electronic document 
collection (1998) av Ross Wilkinson med flera vid RMIT University, Melbourne, 
Australien. I boken behandlas olika viktiga aspekter av dokument- och 
informationshantering, samt de olika teknologier och tekniker som finns att tillgå när 
det gäller dokumenthantering. Bland annat konstateras att om man gör datalagring så 
oberoende som möjligt av hård- och mjukvaror ökar behovet av att kunna identifiera 
dokumentet på något sätt. 

En annan bok som ger en bra introduktion till ämnet är Organizing knowledge. 
An introduction to information retrieval (2000), av Jennifer Rowley och John 
Farrow. Rowley och Farrow behandlar återvinning av information, främst via 
webben*. De tar även upp kontexten genom vilken kunskap kan bli organiserad och 
återvunnen via OPACs och webben, och då främst med metadata*. 

 
26 E-plikt, s. 169. 
27 E-plikt, s. 247. 
28 Elektronisk dokumenthantering. En rättslig problemorientering. Riksarkivet 2000:1, Stockholm, 2000, 
s. 70. 
29 Elektronisk dokumenthantering. En rättslig problemorientering, s. 30 ff. 
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En annan grundläggande bok som visar hur man med hjälp av metadata kan göra 
webbdokument sökbara, samt hur man kan katalogisera dem, är Thomas Hedmans 
Metadata. En bok om hur webbdokument kan katalogiseras och göras sökbara 
(2000). 

Det tycks vara en samstämmig åsikt inom forskningen att metadata är det 
nödvändiga verktyget för strukturering och återvinning av data. Bland annat 
problematiserar Stefan Sjölund och Elon Wismén vid Bibliotekshögskolan i Borås i 
sin magisteruppsats, Dublin Core.* Ett schema för metadata (1999), runt 
avsaknaden av en struktur i informationskällor som finns på Internet. Om detta 
område skriver även Marita Fagerlind och Gunilla Gisselqvist i Metadata enligt 
Dublin Core. Tillämpningar och konsekvenser i de svenska 
kvalitetssöktjänsterna SAFARI, Svenska miljönätet och Svesök (1999) i sin 
magisteruppsats vid institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds 
universitet. I uppsatsen pekar de på de brister som råder på Internet i form av brist 
på struktur som vid till exempel sökningar leder till upprepningar och onödigt brus. 
De menar att en möjlighet att bringa ordning i det kaos som råder är att använda sig 
av metadata. De undersöker möjligheterna med Dublin Core, som enligt dem är så 
nära man kan komma en standard. Tanken med Dublin Core är att det ska kunna 
fungera i större sammanhang och att det ska kunna publiceras i flera söktjänster 
samtidigt. Bruset kan avta avsevärt om man i ett elektroniskt dokument märker det 
med metadata, då man på så sätt kan man göra mer exakta sökningar. I uppsatsen 
undersöker författarna tre svenska kvalitetssöktjänster och undersöker deras 
inställning samt användning av Dublin Core utifrån tre områden; samsökningar, 
användarvänlighet samt kvalitetskontroll. Två av dessa söktjänster valde Dublin Core 
som format bland annat på grund av att formatet ansågs ha goda möjligheter att bli en 
standard samt används internationellt. Att välja ett standardformat ansågs även 
underlätta för eventuella samordningsförsök. 

Exempel på andra som har skrivit om detta är William W. Song som, i 
samarbete med Anders Segerberg vid Svenska Institutet för Systemutveckling 
(SISU), har skrivit en rapport, WDM-WISA: A Metadatabased Tool for Web 
Information Analysis (1998). En tidig rapport är A review of metadata: a survey 
of current resource description formats (1997), av Lorcan Dempsey och Rachel 
Heery skriven inom forskningsprojektet ”Development of a European Service for 
Information on Research and Education”, DESIRE, som grundats av EU. Förutom 
att konstatera behovet av metadata pekar de på några av problemen med metadata, 
till exempel att det är relativt kostsamt att strukturera dokument med hjälp av 
metadata. 
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En annan rapport om användning av metadata är Metadata för medicinskt 
bruk. Användning av Resource Description Framework för medicinska 
resurser på Internet (2000) av John Parnefjord, med flera. Rapporten handlar 
främst om RDF*, som är en av de första tillämpningarna av XML, och ger en insyn i 
hur man på ett ansvarsbibliotek tänker runt behovet av att märka upp information för 
att den bättre ska kunna återvinnas. Författarna påpekar att ett antal standarder för 
metadata har tagits fram men att de har varit för begränsade, alternativt för 
specialiserade, för att kunna få någon spridning. Webbkonsortiet W3C*30 har därför 
tagit fram detta standardiserade ramverk för metadata, som enligt författarna ser ut 
att ha förutsättningar för att kunna bli en enhetlig standard på Internet när det gäller 
metadatahantering. Författarna pekar på vikten av att inte ha flera standarder utan en 
standard som majoriteten kan ansluta sig till. Till fördelarna hör att RDF är ett 
utbyggbart ramverk som därigenom är anpassningsbart för flera olika behov och där 
man samtidigt kan använda flera olika system för metadata. RDF är dock ingen 
metadatastandard i sig utan som nämnts, ett ramverk för metadata som måste fyllas 
med metadata och där anser författarna att Dublin Core är ett lämpligt val. 
Författarna pekar även på att då rapporten skrevs (augusti 2000) användes RDF 
inte i någon vidare utsträckning i någon praktisk verksamhet på Internet. De drar 
slutsatsen att det verkar som om alla går och väntar på att en specifikation för RDF 
ska bli fastställd eller på att någon tar det första steget och skapar en tillämpning för 
att producera och presentera RDF-data. Andra hinder för en mer allmänt utbredd 
användning av RDF ser författarna vara bland annat avsaknad av fastlagda 
standarder och avsaknad av stöd i webbläsare*. Ytterligare en faktor som kan 
underlätta spridningen av RDF anser författarna vara en ökad användning av XML. 

Även Carin Björklund skriver om RDF och XML i artikeln ”Att skapa 
webbplatser för bibliotek”. Björklund menar att hon saknar framåtblickar och 
visioner i litteraturen om XML. Bland annat uttrycker hon en undran över vem som 
kommer att våga ta första steget att använda XML i biblioteksvärlden. 

XML 
Det finns mycket lite forskning om XML vilket förmodligen beror på att det är ett så 
pass nytt format. Desto mer har skrivits om SGML*, Standard Generalized Markup 
Language, en föregångare till XML. Det finns även omfattande forskning om 
fördelarna, respektive bristerna, med andra format som HTML*, Hyper Text 
Markup Language, med flera som XML är utvecklat för att komplettera. 

 
30 Se W3C, World Wide Webb Consortium, URL: http://www.w3.org. 
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Sökning på ”XML” i databasen LISA, Library and Information Science 
Abstracts31, gav den 21:a maj 2001, 166 träffar. Flera av dessa artiklar tar upp olika 
aspekter av XML och olika områden inom vilka XML anses vara ett passande 
format, till exempel i jämförelse med HTML. De åsikter man hade om XML var 
bland annat att XML är ett bra format vid återvinning, arkivering och utbyte av data. 
XML är mer flexibelt och kan bidra med fler sofistikerade lösningar än vad som idag 
är möjligt med HTML, då det är en standard vid strukturering av data som använder 
metadata vilket ger mer precisa och snabbare träffar vid sökning på Internet. Ett 
annat plus är att det är leverantörsoberoende. Bland problemen som nämndes var att 
det behövs webbläsare som kan läsa XML-kod, samt gemensamma standarder. 

En bra bok om hur man kan använda XML är Petter Åströms handbok, XML, 
Extensible Markup Language (2000), i vilken han förklarar vad XML är och vad 
man kan använda XML till. Han sätter även XML i relation till HTML. Liknande 
handböcker finns det en hel uppsjö av, främst av brittiskt och amerikanskt ursprung. 

En tidig rapport om XML som betytt mycket för oss är Vad är XML? (1999) 
som Statskontoret har utarbetat. I denna rapport går att utläsa Statskontorets syn på 
nyttan med att använda XML för myndigheter. Rapporten vänder sig i första hand till 
anställda inom offentlig sektor som arbetar med informationshantering. Statskontoret 
menar att XML erbjuder många möjligheter, dels för Internets fortsatta utveckling, 
dels när det gäller att hantera information internt, och poängterar att det alltså finns 
starka skäl för offentlig sektor att snabbt ta till sig XML. Samma författare har även 
en webbsida, XML-Akademien32, som vi har haft stor användning av. 

En annan intressant webbsida är www.XML.gov33, vars syfte är att underlätta 
och främja en effektiv användning av XML bland myndigheter och organisationer, 
dels det interna arbetet men även det yttre mot medborgarna och samhället. 
Webbsidan drivs av Enterprise Interoperability and Emerging IT Committee, en 
kommitté inom Federal Chief Information Officers Councils. De driver ett projekt 
om amerikansk federal samordning kring XML inom den amerikanska förvaltningen. 
Målet är att samordna förvaltningen, bland annat i form av användning av XML och 
en central försörjning av XML-scheman. Man fokuserar på tre områden, 
kommunikation, datautbyte i form av XML, XML-scheman och RDF, samt tillgång 
till information. 

 
31 I denna databas finner man artiklar från 1969 till 2001, på spanska, kinesiska, engelska, tyska och 
franska. 
32 Se URL: http://www.xmlakademin.nu/. 
33 Se URL: http://www.XML.gov. 
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Ytterligare ett annat projekt, UK E-Government Interoperability Framework, 
har som huvudmål att använda Internetstandarder som XML, XSL och XML-
scheman. Bland annat driver de UK GovTalk samt erbjuder olika stöd för införande 
av XML. Syftet med webbsidan är att främja ett samarbete mellan statlig sektor och 
industri samt andra intressenter i utvecklandet av, samt överenskommelse om, 
gemensamma regler när det gäller policy och standarder inom ”den elektroniska 
regeringen” (e-Government). Den elektroniska regeringen är ett strategiskt ramverk 
när det gäller statlig service i dagens informationssamhälle. Man har som mål att 
modernisera regeringen, och strategin är att använda XML och XSL som 
regeringens huvudsakliga standard när det gäller att integrera och presentera 
information. Fokus ligger på att ge en bättre och mer effektiv service till medborgare 
och företag samt ett effektivare utnyttjande av regeringens informationstjänster. För 
att kunna uppnå dessa mål krävs en gemensam infrastruktur.34 

Elliott Pritchard analyserar i sin magisteruppsats, XML. The future of web 
markup?(1999), möjligheterna, och det som han ser som farorna, med XML. I 
uppsatsen introducerar han XML utifrån World Wide Web Consortiums XML 1.0 
rekommendation från den 10 februari 1998, dels tekniskt men även kritiskt. 
Uppsatsen är en studiehandledning i hur man själv ska kunna koda i XML och en 
genomgång av de verktyg som krävs. Pritchard granskar även den debatt som finns 
runt XML. Han menar att XML har lovordats av många och har många fördelar när 
det gäller till exempel olika delar av dokumenthantering samt i webbsammanhang, 
men att man tycks ha bortsett från det som är mindre bra med XML. Som exempel 
nämner han de verktyg som krävs för att XML ska kunna fungera och att XML 
kräver en strikt grammatik, vilket gör XML till ett ganska komplext verktyg. 

Stor del av XMLs framgång är enligt Pritchard även beroende av ett samarbete 
mellan de stora, ledande bolagen på Internetmarknaden som till exempel Microsoft 
och Netscape. Ska XML fortsätta att vara en öppen standard eller ska någon börja 
att yrka på äganderätt till de olika versionerna? Pritchard poängterar hur viktigt det 
är att XML förblir en öppen standard. En öppen standard innebär att användningen 
av XML inte är begränsad till en webbläsare. Alla ska kunna skriva en webbsida i 
XML och alla ska kunna titta på den oavsett webbläsare. En annan aspekt är vad 
som händer om till exempel företag inte kan enas om en gemensam DTD, Document 
Type Definition, en beskrivningsmall. Enligt Pritchard kan DTD bidra med flera 
fördelar när det gäller Internet. 

 
34 Se URL: http://www.govtalk.gov.uk. 
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Pritchard menar att de tillhörande verktyg som behövs för att kunna använda 
XML måste bli rekommenderade som en standard för att XML verkligen ska slå 
igenom på bred front. Men det viktigaste är kanske att alla webbläsare ska kunna 
stödja XML. Utvecklingen går i den riktningen, men i nuläget stöds inte XML av alla 
webbläsare på marknaden. En annan viktig aspekt enligt Pritchard är att ju mer det 
skrivs och talas om XML, desto mer intresserad blir allmänheten, vilket leder till 
ökad spridning av XML.35 

Pritchards slutsats är att XML utan tvekan kommer att spela en stor och viktig 
roll i framtiden. Hur stor roll är fortfarande oklart. Pritchard tror även att XML kan 
vara ett format bättre lämpat för företag med en klar och definierad 
informationsstruktur, än för personligt användande då HTML kan vara ett mer 
lämpat format. 

Även B. Carter funderar över framtiden i sin artikel, ”XML fullfilling a data-
description gap”. Han menar att eftersom XML är utbyggbart är det omöjligt att 
förutsäga dess fulla kapacitet. 

Uppsatsen XML i framtiden? – en bedömning ur ett marknadsperspektiv 
(2000) är skriven av Arthur Gustavsson och Marcus Häll vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping. Deras syfte var att göra en bedömning av XML ur 
ett marknadsperspektiv och bedömningen gjordes utifrån intervjuer med ett antal 
medelstora/stora företag som sålde eller köpte/utvecklade interna IT-lösningar. 

Det Gustavsson och Häll undersökte var företagens kunskaper och intresse för 
XML samt inom vilka områden företagen kunde tänka sig använda XML. Deras 
slutsats är att XMLs framtidspotential är stor, men att det största hindret för XML är 
osäkerheten kring standarder och att standarder inte efterföljs. XML har stor 
marknadspotential, men kunskapen om XML var överlag ganska dålig både hos de 
köpande och säljande företagen men ändå tillfredsställande, enligt Gustavsson och 
Häll. Trots detta resultat tror Gustavsson och Häll att XML kommer att bli en viktig 
del i företagens verksamhet. Företagen visade ett stort intresse för XML och satte 
stor tilltro till XML som ett användbart framtida format, främst inom kommunikation 
och dataöverföring mellan olika system, dokumenthantering, intranätlösningar samt 
inom Internetapplikationer, främst inom e-handel. XML används på företag främst 
för hemsidor, lagring av frågor och svar. Många vill vara med i utvecklingen men de 
vill inte vara först. Anledningar som uppgavs var; ”Alla vill ha XML men vågar inte 
på grund av att det saknas standarder” och ”ett fåtal kunder har bestämt sig för att 

 
35 Pritchards magisteruppsats skrevs i slutet av augusti 1999 varför man bör ha i åtanke att vissa 
kommentarer ej längre kanske stämmer överens med hur det ser ut idag. XML är i ständig rörelse. Man 
pratar dock om i stort sett samma problem idag. 



 17 

använda XML”. Med andra ord, litet användande. Några få använde XML för 
internt bruk. Ett företag ville utöka sitt användande av XML, men kunde inte på 
grund av att andra företag fortfarande inte använder XML. Angående 
dokumenthantering tar företagen upp versionskonflikter, kompabilitetsbrister. ”Kan 
ej skicka XML-dokument i dagsläget eftersom andra inte har stöd för det”. Samtliga 
företag var positiva och visade ett stort intresse till XMLs framtidsutveckling. Vad de 
däremot ser som hinder är att det inte finns några gemensamma standarder, 
alternativt att de ej följs, eller att de inte förblir öppna. De avvaktar så länge det inte 
finns några standarder. Företagen ansåg sig inte behöva ersätta HTML med XML, 
utan såg XML mer som ett komplement, dock kanske vid proffssajter. De kom fram 
till att, för att XML ska kunna få ett genombrott krävs: 

• Webbläsare/program ska stödja XML. 
• Att många, en kritisk massa, ska använda XML. 
• Kunskapsspridning om XML. 
• Bra utvecklingsverktyg. 
• Man måste börja använda XML för att få ett genombrott. 
• Standarder. 

Gustavsson och Häll menar att ny teknik behöver tid på sig för att mogna, men att 
mer kunskap bland allmänheten skulle kunna påskynda utvecklingen. 

Teori 
Everett M. Rogers är en av många innovationsteoretiker som studerar 
spridningsprocessen av innovationer i ett samhälle. I hans verk, Diffusion of 
innovations, studerar han bland annat spridningen av tekniska innovationer. 

Spridning är enligt Rogers en speciell typ av kommunikation som handlar om att 
sprida ett budskap som uppfattas som en ny idé. Kommunikation är en process 
inom vilka deltagarna skapar och delar information med varandra med syfte att nå ett 
gemensamt tankesätt, en gemensam förståelse. En innovation är en idé som 
uppfattas som ny av dem som kan komma att ta till sig den. En innovation innebär 
dessutom en sorts social förändring, en process där ändringar inom ett socialt system 
sker vad gäller struktur och funktion. Ett socialt system består av olika aktörer som 
söker lösa ett gemensamt problem för att nå ett gemensamt mål. 
Spridningsprocessen innebär att en innovation kommuniceras genom vissa kanaler 
under en viss period till mottagare som inte har denna kunskap. I denna process 
utförs olika handlingar och olika beslut tas där den nya idén utvärderas. Det finns 



 18 

dessutom en rad olika faktorer som påverkar spridningen av innovationen. Till 
exempel kan spridningsprocessen vara styrd och medvetet initierad, men också 
relativt ostyrd. Rogers definition av spridning inkluderar både den spontana och den 
planerade spridningen av nya idéer.36 

För att innovationen ska kunna spridas måste den passera olika stadier, från 
kunskapsstadiet till bekräftelsestadiet. När den nya idén är uppfunnen, spridd och 
accepterad innebär det sociala förändringar.37 Det tar dock ofta lång tid innan en 
innovation nått stor spridning. Hur man ska påskynda spridningsprocessen är ett 
vanligt förekommande problem.38 

Spridningen av en innovation omfattar fyra huvudelement, enligt Rogers: 

1. Innovationen. 
2. Hur innovationen kommuniceras genom olika kanaler. 
3. Sociala system inom vilka innovationen sprids. 
4. Tidsperioden under vilken innovationen sprids.39 

Vi kommer nedan beskriva dessa fyra huvudelement närmare. 

Innovationen 
Följande fem kriterier är, enligt Rogers, de mest betydande för om en innovation 
kommer att nå spridning eller inte: 

1. Relativa fördelar – Hur innovationen uppfattas i jämförelse med tidigare 
idéer. Ju bättre en innovation bedöms vara, desto snabbare kommer man att 
ta den till sig. 

2. Överenstämmelse – I vilken utsträckning man tror att innovationen 
överenstämmer med potentiella användares behov. 

3. Komplexitet – Hur svår man tror att innovationen är att ta till sig, och att 
använda. 

4. Prövbarhet – Ju lättare det är att prova en ny innovation, desto lättare är 
den att ta till sig. 

 
36 Rogers, Everett M., Diffusion of innovations. 4.ed., New York, 1995, s. 5 ff. 
37 Rogers, s. 20. 
38 Rogers, s. 1. 
39 Rogers, s. 7. 
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5. Synlighet – Ju lättare man ser resultatet av en innovation, desto troligare är 
det att man tar den till sig. En väl synlig innovation skapar uppmärksamhet 
och diskussion.40 

Kommunikationskanaler 
Spridning av en innovation innebär att de som har kunskaper eller erfarenheter av en 
innovation kommunicerar den nya idén till dem som inte har kunskap eller erfarenhet 
av den. Spridningsprocessen består således av: 

1. En innovation. 
2. Någon som har kunskaper om, eller erfarenheter av, innovationen. 
3. Någon som inte ännu har kunskaper om, eller erfarenheter av, innovationen. 
4. En kommunikationskanal som binder dem samman.41 

Ju mer två parter har gemensamt desto lättare har de för att kommunicera nya idéer 
med varandra. Är aktörerna olika försvåras kommunikationen, varför man måste 
överbrygga olikheterna för att nå effektiv kommunikation. Spridning av en innovation 
förutsätter dock att parterna på vissa punkter skiljer sig från varandra för att 
kommunikation överhuvudtaget ska komma till stånd.42 

Sociala system 
Enligt Rogers sprids innovationer olika fort inom olika sociala system. 
Spridningsprocessen påverkas bland annat av den interna strukturen inom systemet, 
vilka behov och mål man har, eldsjälars inverkan, och så vidare.43 

Beroende på vilken struktur ett socialt system har finns det enligt Rogers olika 
sätt att ta beslut om att ta till sig en innovation: 

1. Valfritt beslut att ta till sig en innovation – Man tar ett beslut att antingen 
ta till sig eller att förkasta en innovation oberoende av vad andra inom samma 
sociala system tar för beslut. Beslutet kan i och för sig ha påverkats av 
systemets normer och av personliga nätverk. 

 
40 Rogers, s. 11 ff. 
41 Rogers, s. 18. 
42 Rogers, s. 19. Se även Valente, Thomas W, Network models of the diffusion of innovations. Cresskill, 
N.J., 1995. s. 27. 
43 Rogers, s. 24 ff. 
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2. Kollektiva beslut att ta till sig en innovation – Alla inom systemet tar ett 
konsensusbeslut att ta till sig innovationen eller förkasta innovationen. Alla 
enheter inom systemet måste anpassa sig till beslutet. 

3. Auktoritetsbeslut att ta till sig en innovation – Relativt få personer inom 
ett system som har makt, status eller teknisk kunskap beslutar om 
innovationen. Enskilda har lite eller inget inflytande över beslutet. 

Tidsperioden  
Enligt Rogers påverkas spridningsprocessen av hur snabbt innovationen passerar från 
kunskapsstadiet till bekräftelsestadiet, hur snabbt olika aktörer tar till sig 
innovationen, samt hur snabbt en innovation sprids. Vi kommer nedan att beskriva 
dessa faktorer närmare. 

Hur snabbt innovationen passerar från kunskapsstadiet till bekräftelsestadiet 
för att sedan bli antingen accepterad eller förkastad 

Rogers menar att det finns fem stadier som måste passeras innan en innovation kan 
anses ha gått igenom hela innovationsprocessen. 

1. Kunskapsstadiet – Kunskapsstadiet befinner man sig i när man har fått 
vetskap om innovationen och lite om hur den fungerar. 

2. Övertygelsestadiet – Detta stadie innebär att man har format sig en negativ 
eller positiv uppfattning om innovationen.  

3. Beslutsstadiet – Beslutsstadiet är man i om man deltagit i aktiviteter som 
leder till att man antingen accepterar eller förkastar innovationen. Dessa 
beslut kan dock omförhandlas senare. 

4. Implementationsstadiet – I detta stadie har man tagit till sig innovationen. 
5. Befästelsestadiet – I befästelsestadiet prövar man på nytt sitt tidigare beslut 

att acceptera innovationen.44 

Hur snabbt olika personer/grupper tar till sig innovationen 
Rogers delar in aktörerna inom ett socialt system i fyra kategorier: 

1. Innovatörer – Innovatörerna får stor uppmärksamhet och de har ofta ett 
stort kontaktnät. Innovatörerna är mer benägna att ta risker än de andra 
kategorierna. Innovatörerna är de som tar till sig innovationen tidigt. 

 
44 Rogers, s. 20 ff. 
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2. Den tidiga majoriteten 
3. Den sena majoriteten 
4. Eftersläparna 45 

Hur snabbt en innovation sprids. De flesta innovationer har en S-formad 
spridningskurva, det vill säga antalet som tar till sig innovationen ökar över tid i form 
av en S-kurva. 
 

Antal som tar till sig innovationen / tidsenhet 

Tid 

Figur 1. Växande s-formad kurva över spridningen av en innovation.46 

Först är det få som tar till sig innovationen. Allteftersom, tar allt fler till sig 
innovationen tills det inte längre finns så många som inte har tagit till sig innovationen. 
Spridningsprocessen kan då anses ha nått sitt mål.47 S-kurvan kan ha olika form för 
olika innovationer i och med att spridningen ser olika ut för olika innovationer. 

En annan innovationsteoretiker, Thomas W. Valente, menar i sitt verk Network 
models of the diffusion of innovation, att det ofta innebär ett risktagande att ta till 
sig en innovation, men att risk och osäkerhet är en del av innovationsprocessen.48 
Valente visar även på hur ömsesidigt beroende påverkar spridningsprocessen. 
Ömsesidigt beroende innebär att de användare som tar till sig en innovation i ett 
senare skede är beroende av tidigare användare, och vice versa. Föregångarna 
sporrar andra att ta till sig innovationen, som i sin tur ökar incitamenten för de som 
tog till sig innovationen på ett tidigt stadium att fortsätta använda innovationen. 
Användare av interaktiva kommunikationsteknologier är till exempel relativt 

 
45 Rogers, s. 20 ff. 
46 Valente, s. 3. 
47 Rogers, s. 22 ff. 
48 Valente, s. 5. 
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beroende av varandra. Valente drar paralleller till tidiga användare av faxar. De 
första som började använda fax kunde inte använda dessa i särskilt stor utsträckning 
förrän fler började använda faxar. Ju fler användare, desto större blev incitamenten 
för att fortsätta använda fax. Valente menar att ju högre det ömsesidiga beroendet är, 
desto högre är motståndet och desto högre är det antal som måste tagit till sig 
innovationen för att den överhuvudtaget ska fortsätta att spridas till resten.49 Valente 
kallar det för ”den kritiska massan”. 

Syfte och frågeställningar 
XML är ett relativt nytt format för informationshantering. Statskontoret, som har i 
uppdrag att utreda hur man bäst kan effektivisera den elektroniska infrastrukturen 
inom den offentliga sektorn, har visat ett stort intresse för XML. Utifrån 
Statskontorets positiva inställning till XML som nytt format, anser vi det intressant att 
undersöka dess spridningsprocess bland statliga myndigheter. De statliga 
myndigheterna har bland annat i uppdrag att förbättra tillgängligheten till 
myndighetsinformation, och torde därmed ha ett stort behov av effektiva IT-lösningar 
för informationshantering. Tillgänglighet innebär här att man har en väl fungerande 
lagring, administration, strukturering och presentation av myndighetsinformation 
utifrån offentlighetsprincipen, arkivlagen och direktiven för 24-timmarsmyndigheten. 

Syftet med vår studie är att undersöka hur spridningen av XML ser ut bland 
statliga myndigheter. Uppsatsens teoretiska ram är Everett M. Rogers och Thomas 
W. Valentes teorier om spridningsprocessen av innovationer. Nedanstående 
frågeställningar kommer att ligga till grund för denna studie. 

1. Vilken potential har XML att bli ett standardformat vid statliga 
myndigheter? 

a) Vad kan användning av XML tillföra för utbyte av data, lagring, 
strukturering, återvinning och presentation av myndighetsinformation? 

b) Tycker man vid statliga myndigheter att XML behövs för att förbättra 
tillgängligheten till myndighetsinformation, eller anser man att redan 
etablerade lösningar som till exempel traditionell HTML med 
applikationer som relationsdatabaser etcetera, räcker för att uppnå 
fullgod tillgänglighet? 

c) Inom vilka användningsområden anser man vid statliga myndigheter att 
man har behov av XML? 

 
49 Valente, s. 23 ff. 
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d) Vilka hinder ser statliga myndigheter med att använda XML? 

2. Genom vilka kommunikationskanaler sprids XML till de statliga 
myndigheterna? 

a) Vilken roll spelar Statskontoret i att initiera användandet av XML? 
b) Vilka andra kommunikationskanaler kan man tänka sig?  

3. Vart befinner sig de statliga myndigheterna i spridningsprocessen 
av XML? 

a) Befinner de sig i kunskapsstadiet, övertygelsestadiet, beslutsstadiet, 
implementationsstadiet eller bekräftelsestadiet? 

b) Tillhör de innovatörerna, de tidiga användarna, den tidiga majoriteten, 
den sena majoriteten eller eftersläparna? 

c) Hur beroende är de statliga myndigheterna av att andra myndigheter, 
samt omvärlden använder XML? 

4. Vilka är förutsättningarna/omständigheterna för spridning av XML 
bland statliga myndigheter? 

a) Hur ser den interna strukturen för beslutsfattande ut för de statliga 
myndigheterna? 

b) Hur påverkar de förvaltningspolitiska incitamenten spridningen av XML 
bland statliga myndigheter? 

Centrala begrepp 
Här går vi igenom hur vi använder oss av några för uppsatsen viktiga definitioner av 
begrepp. 

Elektroniska dokument – Ett elektroniskt dokument är ett dokument som ”lagrar 
information för läsning, avlyssning och/eller visning, och vars innehåll kan återges 
enbart med hjälp av elektroniskt hjälpmedel.”50 

Information – Information är en beteckning för ”ett meningsfullt innehåll som förs 
över vid olika former av kommunikation. Att bli informerad, att få information, 

 
50 Lindquist, s. 10. 



 24 

betyder att någon får kännedom om något.” Information uppstår när det innehåll som 
förmedlas tolkas av mottagaren.51 Mottagare kan vara människor, likväl som datorer. 

Informationshantering – Vi använder en bred definition av begreppet 
informationshantering. Till exempel räknar vi in elektronisk dokumenthantering, 
kommunikation, datautbyte, lagring, presentation, strukturering, och återvinning av 
elektronisk information här. 

Förvaltning – Vi använder oss av en bred definition av förvaltning som omfattar all 
den organisation som bereder och verkställer statsmakternas (regeringens och 
riksdagens) beslut. 

Statliga myndigheter – Vi använder oss av Nationalencyklopedins definition där en 
statlig myndighet beskrivs som ”en självständig organisatorisk enhet inom den statliga 
förvaltningen, som även omfattar domstolar.”52 

Metod 
För att kunna undersöka hur spridningen av XML ser ut bland statliga myndigheter 
har vi valt att ta hjälp av Everett M. Rogers teorier kring spridningsprocessen av 
innovationer inom ett socialt system som han presenterar i Diffusion of innovations 
och Thomas W. Valentes spridningsteorier om ”den kritiska massan” som behandlas 
i Network models of the diffusion of innovations. 

Spridningsteori syftar till att förstå varför spridningen av en innovation går 
långsamt till en början för att sedan, när ett visst antal aktörer tagit till sig 
innovationen, ta fart och spridas till nästan alla användare inom ett visst socialt 
system. Teorin bakom spridningsprocessen är att det är en social process och att 
spridningsgraden påverkas av graden av interaktion mellan aktörer.53 

Innovationen består i den här studien av att förbättra tillgängligheten till 
myndighetsinformation genom att använda XML som format. Statskontoret ser vi 
som exempel på kommunikationskanal i spridningsprocessen av XML bland statliga 
myndigheter. Det sociala systemet skulle här vara förvaltningen, i viss mån i samspel 
med samhället i stort. Kanske kan XML få betydelse för att förbättra tillgängligheten 
till myndighetsinformation, vilket i sin tur får effekter för demokratin.54 

 
51 Nationalencyklopedin. 
52 Nationalencyklopedin. 
53 Valente, s. ix, förord av Everett M. Rogers. 
54 Olsson, s. 23. 
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Förutsättningen för att en innovation ska spridas och få fäste är att det finns ett 
behov och en vilja att ta emot den. Vi inledde arbetet med uppsatsen med en 
litteraturstudie för att ta reda på hur den interna strukturen för beslutsfattande ser ut 
och hur de förvaltningspolitiska incitamenten påverkar spridningen av XML bland 
statliga myndigheter, vilken roll Statskontoret spelar i att initiera användandet av 
XML, samt på vilket sätt XML kan vara användbart för statliga myndigheters 
informationshantering. 

Syftet med litteraturstudien är att göra en analys av myndigheters behov av att 
förbättra informationshanteringen och de politiska förutsättningarna för IT-satsningar. 
Därefter undersöker vi vilken potential XML har att bli ett standardformat vid statliga 
myndigheter, det vill säga vilka förutsättningar XML som innovation har att spridas, 
genom att analysera de svar vi fick i den enkät vi utformade för denna undersökning. 

Källmaterial 
Trots att XML är en relativt ny teknik vars spridning bara har påbörjats, verkar 
marknaden ha stor tilltro till att XML kommer att bli det nya formatet i framtiden, 
framför allt på Internet, men även i andra sammanhang.55 En anledning kan vara att 
ett format som XML länge har varit efterlängtat. En annan anledning kan vara att 
marknaden är stor och konkurrensfylld, och att intresset att påverka och delta är 
stort. Detta kan vara en bidragande orsak till att det finns många handböcker av om 
XML, både elektroniska och tryckta, som lovprisar XML, men lite direkt forskning 
om nyttan med XML. Med tanke på de marknadsekonomiska intressena, samt det 
faktum att XML ständigt förändras och utvecklas, bör man ha ett kritiskt 
förhållningssätt till dessa böcker om XML. 

Vi har genomgående använt oss en hel del av Internet som informationskälla i 
uppsatsen. Detta av flera anledningar. Senaste informationen har ofta inte hunnits ges 
ut i bokform, samt att information på Internet är lättare att uppdatera. Eftersom XML 
är en ny teknik som just är anpassad till det elektroniska mediet, består mycket av 
vårt källmaterial därför av elektroniskt publicerat material vilket har skrivits ut och 
som befinner sig i uppsatsförfattarnas ägo. 

Den största delen av den litteratur, som vi har använt oss av, anlägger 
förvaltningspolitiska perspektiv på elektronisk informationshantering och består av 
utredningar som kommer från svenska myndigheter. Till exempel har IT-
kommissionen och Toppledarforum gett ut ett flertal publikationer om IT i den 

 
55 Åström, Petter, XML, Extensible Markup Language. Stockholm, 2000, s. 242. 



 26 

offentliga förvaltningen som vi har varit ytterst betjänta av.56 Även Statsförvaltningen* 
och Riksrevisionsverket har publicerat ett flertal undersökningar som vi har haft stor 
nytta av. Vi bedömer dessa som bra källor, men är medvetna om att det kan 
uppfattas som onyanserat då de kanske inte kan räknas som vetenskapliga texter i 
och med att de har ett annat syfte. Att vi inte använder oss mer av utländska källor 
försvarar vi med att vi inte gör en jämförande analys, utan att vi är intresserade av 
just den svenska förvaltningens IT-användning, där offentlighetsprincipen är unik och 
där vi har större insyn i offentliga handlingar. 

Enkät 
Vi anser oss dock inte kunna svara på alla våra frågeställningar enbart genom 
litteraturstudier. Eftersom det inte finns några studier om huruvida, och på vilket sätt 
statliga myndigheter har påbörjat användandet av XML, och hur de argumenterar 
runt möjligheterna att med XML förbättra tillgängligheten till myndighetsinformation,57 
utformades en enkät. Syftet med att genomföra en enkät var att kartlägga de statliga 
myndigheternas planer att använda, eller inte använda XML samt få en inblick i 
upplevda behov, möjligheter och hinder relaterade till användande av XML. Ett av 
skälen till att vi valde att använda en kvantitativ metod var att vi genom en enkät ville 
undersöka ett större urval. 

Urval 
Sammanlagt 97 myndigheter kontaktades per brev. Samtliga kontakter togs under 
februari 2001.58 Myndigheterna valdes ut i försök att få så stor spridning som möjligt 
vad gäller typer av myndigheter med tanke på storlek och geografisk belägenhet, då 
vi tänkte att dessa aspekter kan medföra skillnader i förutsättningar, strategier, 
målgrupper, mål och visioner med mera. Urvalet skedde för övrigt högst 
slumpmässigt. Eftersom vi ville undersöka ett stort antal myndigheter ansåg vi det 
orimligt att närmare granska varje respektive myndighet med tanke på storlek och 
verksamhet. Där gick vi mer på ”känn”. Någon förförståelse om deras användande 
av XML hade vi inte. De kontaktade myndigheterna finns presenterade i bilaga 1. Vi 
skickade enkäten till 97 myndigheter59 för att vi ville nå ett stort antal myndigheter för 
att minska osäkerhetsmarginalen. Hade urvalsmaterialet varit större hade 

 
56 Toppledarforums uppgift var att undersöka hur offentlig förvaltning kan effektiviseras med hjälp av 
informationsteknologi. IT-kommissionens uppdrag var bredare och omfattade samhället i stort. 
57 Samtal med Jan Lundh och Gunnar Hansson 2000-12-06. 
58 Enkäten skickades ut till 97 IT-ansvariga den 2:a februari och det sista svaret inkom den 12:e mars. 
59 Vårt mål var att göra ett utskick till cirka 100 myndigheter. Att det blev just 97 myndigheter beror inte 
på något annat än den anledningen. 
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osäkerhetsmarginalen varit mindre och resultatet kunde ha blivit ett annat. En 
anledning till att vi inte skickade till ännu fler myndigheter var att vi inte visste vilken 
svarsfrekvens vi skulle få på enkäten, eller hur utförligt de skulle svara. Vi ansåg att 
med ett för stort material skulle informationen kunna bli svåröverskådlig. 

Utformning av enkäten 
Innan vi utförde enkäten provade vi den på sex personer som arbetar med IT i någon 
form. Syftet var att nå så hög validitet som möjligt.60 Genom att göra denna 
pilotstudie ville vi få reda på om informanterna tolkade frågor och svar så som var 
tänkt, eller om de lade en annan innebörd i dem. Dessutom ville vi få reda på om 
svarsalternativ saknades i någon fråga, så att frågan blev omöjlig att besvara för vissa 
deltagare. Efter ändringar blev resultatet en enkät i två delar, där första delen består 
av frågor som berör huruvida, och på vilket sätt, myndigheten initierat användande av 
XML. Frågorna har de fasta svarsalternativen ja eller nej. Andra delen handlar om 
varför myndigheten valt, alternativt inte har valt att arbeta med XML. Dessa frågor är 
konstruerade så att den svarande ska rangordna behovet av XML. Det finns även 
utrymme för respondenterna att motivera sina svar. Genom att låta respondenterna 
motivera sina svar ville vi få en djupare bild av hur de resonerar kring olika frågor 
och genom att låta respondenterna ta ställning till olika alternativ ville vi se om det 
gick att urskilja ett mönster i deras resonemang. Vi ville på detta sätt undersöka inom 
vilka områden de ser XML som viktigt, och inom vilka områden de anser att XML 
har mindre betydelse. Vi skickade även med ett följebrev med uppsatsens syfte och 
frågeställningar, som det såg ut då bör man kanske tillägga.61 

För att få största möjliga svarsfrekvens utformade vi formuläret så att det skulle 
vara lätt och gå fort att fylla i, men med möjlighet till vidareutveckling. Vi begränsade 
antalet frågor och försökte göra enkätens layout och frågornas utformning så tydlig 
som möjligt.62 Beräknad tid för ifyllning var 10–15 minuter. För att utröna vad 
myndigheterna ansåg sig ha för behov av att använda XML, och hur det ser ut i 
praktiken, utformades enkäten på så sätt att det fanns en uppsättning tänkbara fasta 
alternativ, med möjlighet att fritt utveckla svaren för att vi skulle kunna få ett vidare, 
mer kvalitativt, studieunderlag. En kopia av enkäten återfinns som bilaga 2 till 
uppsatsen. 

 
60 Validitet är att mäta enbart det som avses att mätas. Om en fråga ställts på fel sätt, om formuläret 
lämnats ut till fel personer eller om många vägrat besvara enkäten, påverkas validiteten negativt. Wallén, 
Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund, 1993, s. 59 ff. 
61 Syftesformuleringen och frågeställningarna har ändrats något sedan enkäten skickades ut. 
62 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik . Lund, 1996, s. 10 ff. 
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Enkäten valde vi att skicka till IT-ansvariga på myndigheterna. Den person som 
arbetar som IT-ansvarig är den person som, enligt Jan Lundh och Gunnar Hansson 
vid IT-enheten på Statskontoret, den mest trolige att ansvara för att sätta sig in i 
fördelarna respektive nackdelarna med att använda XML.63 Uppgiftslämnare var 
förutom IT-ansvariga; IT-strateger, IT-samordnare, IT-arkitekt, funktionsansvarig, 
metodutvecklare, informatörer, ekonomichef, arkivarie, projektledare, registrator, 
press- och informationschef, ADB-handläggare eller annan handläggare. 

Efter genomförda analyser dokumenterades resultatet av enkäten i tabeller och 
diagram. Litteraturstudier bedrevs parallellt, i anslutning till de frågeställningar som 
berörts. 

Bortfallsanalys 
Efter två påminnelser via e-post resulterade undersökningen i 47 svar. 47 svar ger 
undersökningen en svarsfrekvens på nästan 50 procent, vilket är lägre än vad vi 
räknat med. Myndigheter har skyldighet att i så stor utsträckning det är möjligt svara 
på allmänhetens frågor, varför vi trodde att vi skulle nå åtminstone en svarsfrekvens 
på 60–70 procent efter två påminnelser. Anledningen till att vi fått så lågt 
svarsresultat kan bero på flera orsaker. Bland annat kan det ha spelat in att vi 
skickade ut påminnelserna via e-post, och inte via ”vanlig” post, då e-post kanske 
lättare sorteras bort. Vi är även medvetna om att man på myndigheter ofta har 
mycket att göra, och att en enkät förmodligen inte får högsta prioritet. 
Arbetsbelastningen kan vara en avgörande faktor. Det är också möjligt att XML är 
ett begrepp man inte har någon uppfattning om, varför det har varit svårt att svara på 
enkäten. Det är dock anmärkningsvärt att de institutioner som ej svarat på enkäten är 
de som är ansvariga för vårt kulturarv, som till exempel Riksarkivet, 
Riksantikvarieämbetet, Kungliga Biblioteket samt ett flertal museer med undantag för 
Nordiska museet.  

Utifrån de svar vi har fått på enkäten verkar det som att kunskapen om XML 
inte är så utbredd som vi trodde. Till exempel uppger Sametingets respondent att de 
inte vet vad XML är. Handikappombudsmannen svarade; ”Jag ska villigt erkänna att 
min nuvarande kompetens om XML inte är tillräcklig för att ge ett vederhäftigt svar.” 
Samma typ av svar gav Arkivet för Ljud och bild; ”Vi har inte diskuterat XML alls. 
Enkäten fungerade som en väckarklocka. Vi har inte gjort någon analys och kan 
därför inte besvara den här och efterföljande frågor.” Domstolsverket skriver till 
exempel att endast ett fåtal personer i samband med Rättsinformationsprojektet har 

 
63 Samtal med Jan Lundh och Gunnar Hansson, Statskontoret, 2000-12-06. 
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fått en översiktlig utbildning i XML och att de knappt har börjat att titta på XML. 
”Användningen av XML har inte diskuterats i verksledningen eller i ledningen för IT-
enheten. Vi har därför inte kunnat svara på de framåtblickande frågorna.” Dessa 
kommentarer tillför dock i sig viktig information till analysen. Vi kunde dock ha 
betonat bättre att vi ville ha svar även om man på myndigheten inte hade  kunskap 
om XML, till exempel hade vi kunnat sätta in fler kryssrutor i enkäten med alternativ 
som ”Vi är intresserade av XML även om vi i nuläget inte har tillräcklig kunskap för 
att svara på enkäten”, ”Jag vet ej vad XML är”, ”Jag känner till XML men vi 
använder det ej på vår myndighet”… 

Ett flertal av respondenterna har dessutom svarat på ett ofullständigt sätt. Det 
förekommer till exempel att några valt att inte svara på en eller flera frågor. Tyvärr 
finns det inte i enkäten någon möjlighet att fylla i alternativen Vet ej eller Ingen åsikt, 
vilket vi senare upptäckte var ett misstag från vår sida eftersom det kan vara så att 
många skulle ha behövt de alternativen. De anledningar som uppgetts som skäl för att 
man inte svarat är troligtvis i stort desamma som för andra som inte motiverat varför 
de inte svarat på alla frågor. Andra skäl till att vissa frågor har hoppats över kan vara 
slarv eller att man inte har förstått frågan. 

Vidare skulle vi kanske inte ha skrivit ”utveckla gärna ditt svar”, då de flesta 
valde att inte göra detta. Kanske skulle det ha lett till ett fylligare svarsmaterial om vi 
istället uppmanat till att motivera svaren. 

Reliabilitet 
Enkätens reliabilitet kan påverkas av vem som är uppgiftslämnare. Det är kanske inte 
den som är mest lämpad att svara på enkäten, som har svarat. Detta kan bero på 
tidspress, frånvaro, eller att enkäten helt enkelt inte kommit fram till rätt person. Det 
är inte säkert att vi skulle få samma svar om vi skickade ut enkäten på nytt, då 
kunskaperna om XML verkar vara högst varierande bland uppgiftslämnarna. Det är i 
stor utsträckning upp till varje myndighet att ta ställning till och införskaffa kunskaper 
om XML, varför man kan misstänka att intresset för XML till stor del beror på vissa 
eldsjälars egna initiativ till kunskapsinhämtande. Vi hoppas dock – med tanke på att 
vi skrev i enkäten att vi ville att den skulle lämnas till den eller de personer som är 
bäst lämpade att svara – att enkäten kommit fram till rätt person. Dessutom frågar vi 
i enkäten efter myndigheternas inställning till XML, inte den enskilda 
uppgiftlämnarens inställning. Även om man kan misstänka att svaret till viss del är 
avhängigt personen som har svarat, ska uppgiftslämnaren ha lämnat svar som gäller 
för hela myndigheten. Vi räknar därmed med att reliabiliteten är fullgod för vår 
undersökning. 
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Validitet 
Ett svarsresultat på 47 är kanske inte så högt med tanke på att vi skickade ut 
enkäten till 97 myndigheter. Å andra sidan utgör det en relativ stor del av 
populationen.64 

Ett annat problem med den låga svarsfrekvensen är att de som har svarat på 
enkäten antagligen är de som redan använder XML, eller över huvud taget vet vad 
XML är. I den grupp som redan har börjat använda XML finner man antagligen en 
större andel entusiaster, med större tilltro till XML än genomsnittet. Det kan således 
vara så att de är kraftigt överrepresenterade. Är det så, är de som svarat på enkäten 
inte representativa, utan kommer att ge en alltför positiv bild av XML. Man bör 
därför ha i åtanke att det, bland de som inte besvarat enkäten, kan finnas avvikande 
åsikter. Vi är medvetna om att vi undersökt en mindre grupp, och att resultatet aldrig 
kan gälla generellt för alla myndigheter. Men vi tycker att det är ett bra underlag för 
analys då vi har fått svar av myndigheter av olika storlek och geografisk belägenhet, 
och från både de som är negativt och de som är positivt inställda till XML. Även 
anslagen vid myndigheterna varierade stort. Riksskatteverket hade till exempel en 
miljard i anslag för IT-verksamhet, medan andra myndigheters anslag inte kommer i 
närheten av den summan för hela verksamheten. Denna bredd gör att vi tror att de 
flesta åsikter finns representerade bland de inkomna svaren. Vi anser därför att 
validiteten är tillräckligt god och att materialet lämpar sig för att ge exempel på 
användningsområden och inställningar som myndigheter idag har till XML. 

Metodkritik 
För att mer djuplodande kunna undersöka på vilket sätt, och varför, myndigheter har 
tagit till sig XML hade vi som ambition att även genomföra ett antal fallstudier 
baserade på myndigheternas egna XML-strategier formulerade i olika typer av 
dokument. Vad gäller analys av primärmaterial hade vi varit intresserade av till 
exempel behovsanalyser av XML, konkreta projektförslag att använda XML, 
måldokument med XML, planer för kompetensutveckling i att använda XML, 
handlingsplaner för XML-arbetet, planer för samverkan mellan aktörer internt och 
externt med mera. Detta visade sig dock vara svårt. Vi har till exempel endast lyckas 
få tag på sekundärmaterial om de två större projekt vi studerar närmare – 
Rättsinformationsprojektet och Spridnings- och hämtningssystemet, SHS. En 
utvärdering av Rättsinformationsprojektet kommer dock senare i år, varför även 
detta material är begränsat. Att vi inte lyckats få tag på så mycket primärmaterial om 

 
64 Det har varit svårt att få uppgifter om hur många statliga myndigheter det finns i Sverige. Vår gissning är 
att det rör sig om cirka 200–300. 
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XML-användning kan delvis bero på att det ännu inte finns mycket dokumenterat om 
planer på, eller användning av, XML. Det bekräftades av Jan Lundh vid 
Statskontoret som är en av initiativtagarna till att använda XML inom förvaltningen.65 
Eftersom studien har bedrivits under en kortare tidsperiod, då myndigheterna bara 
verkar börjat fundera på XML, har det varit svårt att få tag på underlagsmaterial i 
form av primärmaterial från de olika myndigheterna. En annan anledning till att det 
var så svårt att få tag på primärmaterial är att det var svårt att få någon att ta sig tiden 
att tillmötesgå oss i vår förfrågan. Efter åtskilliga samtal med olika myndigheter fick vi 
uppfattningen att förutom brist på dokumenterat material så var tidsbristen ett stort 
problem på myndigheternas IT-avdelningar. Det var således även delvis av etiska 
skäl som vi gav upp våra intentioner med att dessutom göra fallstudier. 

Anledningen till att vi ville göra fallstudier är att vi på ett djupare plan ville komma 
åt tankar och visioner liksom konkreta åtgärder som myndigheter tagit för att 
använda XML. Genom att kombinera enkät med fallstudier och intervjuer skulle vi 
förmodligen ha uppnått ett säkrare resultat. 

Avgränsningar 
Vi redogör för en del för- och nackdelar med XML som innovation, men går inte in 
på djupet vad gäller teknik eller kodning. Vi jämför bara XML med HTML och 
SGML, eftersom dessa format ligger närmast XML. Att jämföra med alla format 
skulle vara alltför tids- och utrymmeskrävande, och förmodligen inte särskilt 
konstruktivt för vårt syfte. Tanken är att ge en översikt över vad XML är och varför 
det anses vara ett intressant format samt dess potential för spridning bland statliga 
myndigheter, inte att i minsta detalj studera XML som format. Det är dessutom 
HTML och SGML som tas upp i litteraturen när XML jämförs med andra format. 
Det viktiga för den här studien är om XML uppfattas som en ny idé med tillräckligt 
många relativa fördelar för att motivera användning av XML framför andra format, 
och om dessa fördelar överensstämmer med de politiska förutsättningarna och 
myndigheternas behov, eller inte. 

Vad det gäller beslutstagande har vi inte haft möjlighet att närmare undersöka 
hur de enskilda myndigheternas interna strukturer kan ha påverkat spridningen av 
XML. 

Beträffande tidsperioden finns det matematiska metoder för att räkna ut hur lång 
tid det tar för olika användare att ta till sig en innovation. I vår uppsats nöjer vi oss 
med att använda S-kurvan som teoretisk ram, då vi inte ämnar undersöka exakt var 

 
65 Samtal med Jan Lundh, Statskontoret, 2001-03-27. 
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de statliga myndigheterna befinner sig i spridningsprocessen av XML. Vi är mer 
nyfikna på själva spridningsprocessen och XMLs framtidspotential som 
standardformat vid statliga myndigheter. 

När det gäller kommunikationskanalerna har vi valt att titta extra på 
Statskontorets roll eftersom det är dess uppgift att sprida IT-kunskap och samordna 
IT-satsningar inom förvaltningen. Vi siar visserligen om andra tänkbara 
kommunikationskanaler men undersöker inte dessa närmare på grund av den 
förmodligen oöverskådliga vidd det skulle innebära. 
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Elektronisk informationshantering ur ett 
förvaltningspolitiskt perspektiv 

I detta kapitel undersöks de allmänna förutsättningarna för spridning av XML bland 
statliga myndigheter, med betoning på hur den interna strukturen för beslutsfattande 
och de förvaltningspolitiska incitamenten påverkar spridningen, samt vilken roll 
Statskontoret spelar i att initiera användandet av XML. 

Effektivare informationshantering 
Enligt Everett M. Rogers påverkas spridningsprocessen bland annat av den interna 
strukturen inom det sociala systemet där en innovation sprids, samt av de behov och 
mål man har inom det sociala systemet, här den statliga förvaltningen. De statliga 
myndigheterna styrs till stor del av förvaltningspolitiska incitament och målsättningar. 
Att IT-satsningar har en stark politisk förankring syns bland annat i 
offentlighetslagstiftningen, arkivlagen, samt regeringens direktiv för 24-
timmarsmyndigheten. I förvaltningslagen fastställs bland annat att myndigheterna ska 
lämna upplysningar, vägledning och råd till allmänheten, och att frågor från enskilda 
ska besvaras så snart som möjligt. Hjälpen ska ”lämnas i den utsträckning som är 
lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens 
verksamhet”.66 

I IT-propositionen Ett informationssamhälle för alla betonas att 
tillgängligheten till den offentliga informationen bör effektiviseras och underlättas, och 
att utveckling av elektroniska informationstjänster bör stimuleras. Av demokratiska 
skäl är det viktigt att medborgare får insyn i den offentliga verksamheten. En väl 
fungerande informationsspridning har dessutom stor betydelse för effektiviteten i den 
offentliga förvaltningen. Man menar vidare att det är viktigt att göra offentlig 
information tillgänglig för tillväxten och välfärden. Demokrati- och förvaltningsminister 
Britta Lejon säger i en kommentar att en ökning av ”myndigheternas IT-användning 
stärker infrastrukturen, bidrar till teknisk utveckling och därmed till att öka Sveriges 

 
66 24-timmarsmyndighet. 
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konkurrenskraft som IT-land.”67 Utvecklingen innebär att praktiskt taget all offentlig 
information kommer att vara elektroniskt producerad, lagrad och distribuerad för att 
effektivisera den offentliga verksamheten. Det pågår i dagsläget en utveckling av en 
mer medborgarinriktad förvaltning där myndigheterna ska kunna nås på de tider då 
människor har behov av kontakt, vilket inte alltid är på normal kontorstid. 
Myndigheternas service ska bli snabbare och mer kundanpassad.68 

Offentlighetsprincipen och arkivlagen 
Offentlighetsprincipen är unik för Sverige och innebär att varje svensk medborgare 
har rätt att ta del av allmänna handlingar.69 Att medborgarna och media ges möjlighet 
till kontroll och insyn i myndigheternas verksamhet anses vara en viktig förutsättning 
för ett väl fungerande demokratiskt samhälle. Det är därför av stor betydelse att 
offentlighetsprincipen utvecklas så att den kan tillämpas även i ny IT-miljö.70 

Enligt Offentlighets- och sekretesskommitténs uppfattning finns det, i och med att 
myndigheterna i allt större utsträckning går över till IT, även ett behov av att betona 
arkivreglernas betydelse för offentlighetsinsynen.71 En förutsättning för att allmänheten 
ska kunna ta del av allmänna handlingar är att handlingarna bevaras och görs 
återvinningsbara. Bestämmelser om detta finns i arkivlagen (SFS 1990:782), 

arkivförordningen (SFS 1991:446) och föreskrifter från Riksarkivet. Även i 
sekretesslagen finner man regler om ”god offentlighetsstruktur”.72 

Bland annat ska myndigheten vid framställningen av handlingar använda material 
och metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet.73 
Dessutom ska handlingar som tillhör en myndighets arkiv redan från början kunna 
skiljas från handlingar som tillhör andra myndigheters arkiv. Detta blir ännu viktigare 
då handläggningen av myndighetsärenden går över myndighetsgränser. Dessutom ska 
de handlingar som tillkommit under handläggningen av ett ärende kunna presenteras 
samlat. Varje handling måste därför ges en identitet som gör att handlingarna i ett och 
samma ärende kan hållas samman och bilda någon form av ”elektronisk akt”. 
Eftersom den tekniska utvecklingen oftast går snabbare än den rättsliga har man 
försökt utforma arkivreglerna medieneutralt.74 

 
67 24-timmarsmyndighet. 
68 24-timmarsmyndighet. 
69 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken. Delbetänkande av offentlighets- och sekretesskommittén. 
SOU 2001:3. Stockholm, 2001, s. 49 ff. 
70 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken, s. 353. 
71 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken, s. 21. 
72 I medborgarnas tjänst, s. 103 ff. 
73 Elektroniska dokument och ärendehantering. Exempel på verksamhetsförnyelse med stöd av IT. En 
antologi ITiden. Statskontoret 1994:23. Stockholm, 1995, s. 139. 
74 Offentlighet och IT, s. 104. 
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24-timmarsmyndigheten75 
Bakgrunden till 24-timmarsmyndigheten är regeringens strävan att öka och förbättra 
myndigheternas service gentemot företag och enskilda. 24-timmarsmyndigheten 
innebär bland annat att enskilda medborgare och företag ska kunna få information, 
ställa frågor och uträtta ärenden när det passar dem oberoende av kontorstider och 
geografisk belägenhet. Förutom manuella tjänster erbjuds medborgare och företag 
elektroniska tjänster för självbetjäning. Deklarera, söka jobb och studiemedel 
etcetera ska kunna göras elektroniskt. Dessutom bör enskilda medborgare och 
företag, så långt det är rimligt, inte behöva ta kontakt med mer än en myndighet. 
Myndigheter ska dessutom ta speciell hänsyn till grupper med särskilda behov, till 
exempel funktionshindrade. Meningen med 24-timmarsmyndigheten är att hela 
myndigheten och dess verksamhet ska bli mer tillgänglig i vid mening. 

Statskontoret har föreslagit att tillhandahållande av nätverksinriktad elektronisk 
interaktivitet ska vara det främsta kriteriet för en 24-timmarsmyndighet. Andra 
viktiga kriterier är tillhandahållande av allmän myndighetsinformation, och dess 
presentation, samt insyn i myndighetens verksamhet. Viktigt är dessutom 
bakomliggande struktur, liksom att det totala informationsutbudet är organiserat efter 
användarens behov snarare än efter myndighetens verksamhetsorganisation samt att 
webbplatsen* är producerad med standardiserade fältkoder. Vid behov ska till 
exempel en ren textversion för bland annat användare med röstsyntesbrowser kunna 
tillhandahållas. Slutligen måste 24-timmarsmyndigheten välja serviceteknik på ett 
sådant sätt att det infrastrukturellt främjar hela förvaltningen. 

En utvecklingstendens är att införa myndighetsövergripande ärendehantering, 
vilket ställer höga krav på att den information som utbyts är tydligt definierad och att 
sättet den kan användas på är fastställd. Bland annat går utvecklingen mot att 
erbjuda portaler för varje typ av sammanhållen service. En portal kan exempelvis 
tillhandahålla elektroniska blanketter från alla ”blankettmyndigheter”.76 Dessutom vill 
man ge den information som erbjuds allmänheten en mer individuell utformning. Dels 
ska informationen kunna presenteras på olika sätt, dels ska innehållet kunna variera. 
Till viss del ska användaren kunna styra detta.77 I portaler ska man till exempel kunna 
prenumerera på den information man vill ha genom att personifiera portalen med en 
egenutformad intresseprofil. För att kunna tillhandahålla profilerade portaler är det 
dock nödvändigt att öka samordningen mellan myndigheterna. I och med att 
formaten utvecklas och ändras hela tiden behövs dessutom en gemensam standard. 

 
75 24-timmarsmyndighet. 
76 24-timmarsmyndighet. 
77 E-plikt, s. 59 ff. 
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För närvarande finns 12 portaler med statlig finansiering. Bakom dessa finns ofta 
XML.78 

Statskontoret som kommunikationskanal för XML 
Everett M. Rogers menar att spridningsprocessen även påverkas av hur de som har 
kunskaper eller erfarenheter av en innovation kommunicerar den nya idén till dem 
som inte har kunskap eller erfarenhet av den. Statskontoret är den myndighet som 
arbetar med frågor som rör demokrati och förvaltning. Statskontoret har bland annat 
i uppdrag att samordna utvecklingsprojekt på IT-området. Här ingår att ge 
vägledning och stöd till myndigheterna i frågor om arbetsmetoder och administrativa 
och tekniska hjälpmedel. 

Ett av Statskontorets projekt, Ärende- och dokumenthantering, syftar till att 
stödja myndigheterna i att snarast möjligt införa och använda XML där så är 
lämpligt. Bland annat försöker Statskontoret etablera samverkansformer, hålla 
myndigheterna välunderrättade om utvecklingen av XML-standarder, identifiera 
gemensamma behov, genomföra gemensamma aktiviteter, samt samla och sprida 
gjorda erfarenheter för att underlätta igångsättandet av projekt hos myndigheterna. 
Till exempel har Statskontoret under år 2000 genomfört en upphandling79 av 
programverktyg som kan skapa, lagra och sprida information i XML-format. I 
upphandlingen ingår även konsultstöd för att underlätta införande av dessa tekniker 
hos myndigheterna. Under år 2000 startades dessutom, på Statskontorets initiativ, 
XML-akademin som innefattar aktiviteter dels kring webbplatsen 
www.XMLakademin.nu, dels ett nätverk för att underlätta införandet av XML inom 
förvaltningen. 

Slutsatser 
I detta avsnitt kommer vi att göra en sammanfattande analys av hur de 
förvaltningspolitiska incitamenten, samt den interna strukturen för beslutsfattande, 
påverkar spridningen av XML bland statliga myndigheter. 

Idag finns det inte några självklara rutiner för informationshantering inom 
förvaltningen. Däremot finns det ett uttryckt behov av gemensamma riktlinjer, 
strategier och standarder för den elektroniska informationshanteringen. Bland annat 
efterfrågas lösningar som kan underlätta elektroniskt informationsutbyte myndigheter 
emellan, samt mellan myndigheter och näringsliv och medborgare, och som tillåter 

 
78 24-timmarsmyndighet. 
79 Se Upphandling av XML-verktyg och XML- konsulter . Förfrågningsunderlag F:159, Statskontoret, 2000, 
URL: http://www.statskontoret.se/pdf/2000159.pdf (2000-05-24). 
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gemensamt utnyttjande av information. Detta förutsätter i sin tur gemensamt 
tillgängliga databaser och enhetlig märkning av information. Med ett 
plattformsoberoende format kan elektroniska dokument produceras vid de 
respektive myndigheterna i ett stort antal system med olika programvaror och 
maskiner. Formatet ska helst kunna användas likväl för spridning av allmän 
information, som för hämtning och tillhandahållande av individ- och företagsspecifik 
information, samt bidra till allmän effektivisering. 

Ett flertal av de utredningar som har gjorts om användning av IT i förvaltningen 
pekar på brister i offentliga sektorns interna informationshantering, samt i 
informationsutbytet mellan myndigheterna och omvärlden. Utredningarna har lett till 
åtskilliga förslag och åtgärder. Bland annat ställs ökade krav på myndigheternas 
informationshantering när det gäller effektivitet, samverkan med andra myndigheter 
och en förbättrad service gentemot medborgarna. Även om en utveckling mot en mer 
effektiv förvaltning är på gång, försvåras den av bristande IT-kunskaper och allmän 
tröghet inom förvaltningen. Förmodligen kommer det därför att krävas en styrd 
samordning av myndigheternas val av format för informationshantering.80 

Att använda IT för att öka tillgängligheten till myndighetsinformation har hög 
politisk prioritet, vilket vi ser som en vilja att påverka myndigheters 
informationshantering. Att myndigheters informationshantering är så politiskt viktig 
beror bland annat på att den får effekter för offentlighetsprincipen och principen om 
medborgarcentrerad informationsgivning, vilka anses viktiga ur demokratisynpunkt. 
Regering och riksdag har dessutom som intention att vara en föregångare för IT-
användning. Regeringen har till exempel uttryckt en önskan att myndigheterna med 
hjälp av IT ska förenkla och förbättra kontakterna med medborgare och företag, 
öka allmänhetens insyn i och kontroll av myndigheternas verksamhet och effektivisera 
samverkan mellan myndigheter. Bland annat ska medborgare kunna inhämta 
upplysningar oberoende av myndigheternas informationsgivning. Myndigheter vars 
verksamhet riktar sig främst till företag och medborgare bör dessutom erbjuda 
elektroniska tjänster för självbetjäning som komplement till traditionella tjänster. 

Kopplar man dessa utredningar till Rogers innovationsteori verkar det finnas 
förvaltningspolitiska incitament för en innovation inom IT-området som ökar 
tillgängligheten till myndighetsinformation. Statskontoret kan här ses som en 
myndighet som har kunskaper om XML och som fungerar som 
kommunikationskanal för statliga myndigheter i och med dess roll som samordnande 
myndighet. 

 
80 Se avsnittet ”IT och förvaltningen” under kapitlet ”Forskningsläge”. 
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Den interna strukturen för beslutsfattande gör dock att spridningen av XML 
bland statliga myndigheter är långt ifrån självklar. Visserligen arbetar myndigheterna 
efter samma övergripande förvaltningspolitiska mål. De är däremot relativt fria att 
bestämma över sin egen verksamhet. Det är således ett valfritt beslut för de enskilda 
myndigheterna att ta till sig XML eller inte. För effektiv informationshantering är det 
dock nödvändigt att så många myndigheter som möjligt enas om ett gemensamt 
format för informationshantering. Ur effektivitetssynpunkt vore därför ett kollektivt 
beslut att föredra. 

Sammantaget visar ovan nämnda utredningar att det finns en politisk vilja hos 
regering och riksdag till IT-satsningar. Det finns också ett behov av samordning och 
standarder för IT-satsningar. Dessutom är Statskontoret positivt inställd till att man 
inom förvaltningen använder XML som format. Något auktoritetsbeslut att använda 
XML finns inte. Däremot underlättar Statskontorets, riksdagens och regeringens 
inställning till IT-satsningar och XML med största sannolikhet spridningsprocessen av 
XML bland statliga myndigheter. 
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XML som innovation 

För att kunna förstå vilken potential XML har att bli ett standardformat vid statliga 
myndigheter, kommer vi under denna del ta upp vad användning av XML kan tillföra 
för utbyte av data, lagring, strukturering, återvinning och presentation av 
myndighetsinformation. 

XML som format för informationshantering 
XML, Extensible Markup Language, är ett applikations- och plattformsoberoende 
metaspråk* som kan användas för att strukturera och märka information, och som 
har utvecklats särskilt för användning på Internet.81 Det kanske viktigaste med XML 
är att det är ett format där information kan presenteras oavsett val av enhet. Till 
exempel kan XML användas likväl i Windows, Unix, Macintosh, som för PDA, 
PalmPilot (en typ av handdatorer), CD, mobiltelefoni samt webben. Datan i XML-
filen kan bearbetas av alla program som anpassas till det, som till exempel 
databaser,82 ordbehandlingsprogram och kalkylprogram. Ytterligare en fördel med 
XML är att det stödjer Unicode* som är ett en utbyggd version av ASCII* och som 
ger långt fler möjligheter. 

Här kommer vi att gå in på främst två områden inom vilka XML sannolikt 
kommer att spela en stor roll – strukturering av dokument och avancerade 
presentationer. 

Strukturering av dokument 
För att kunna beskriva informationen med XML måste man först känna till 
informationens innehåll och struktur. Det gör man genom en informationsanalys.83 För 
varje typ av dokument måste man till exempel definiera vilka märkord*, eller taggar, 
som får förekomma samt i vilken ordning de får förekomma. Dokumentets struktur, 

 
81 Vad är XML?. Statskontoret 1998:6, rev. uppl. Stockholm, 1999. 
Finns även på URL:http://www.statskontoret.se/pdf/199806.pdf (2000-05-24). s. 12. 
82 Åström, s. 15. 
83 Björkman, Daniel, XML löser alla dina problem!. 
URL: http://www.xml-forum.com/fakta/enator.shtml. 
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som oftast avbildas i form av ett träd, utgörs av märkorden och dess relationer.84 Till 
exempel kan det se ut som följande: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figur 2. Exempel på hierarkisk trädstruktur i en XML-fil. 

Figuren ovan, dokumentets hierarkiska trädstruktur, ska tolkas på följande sätt; en 
adress måste innehålla ett namn, en gatuadress samt en postadress. Elementet* 
”namn” består även i sin tur av ”förnamn” och ”efternamn” och elementet 
”postadress” består av ”postnummer” och ”ort”. 

För att datorer ska kunna tolka innebörden av trädstrukturen kan man koda det i 
en DTD. En DTD definierar vilka märkord och vilken struktur som är tillåtna i en viss 
typ av dokument.85 Det är alltså DTDerna som styr hur data ska tolkas. Man 
behöver dock inte nödvändigtvis använda en DTD. Det går att läsa XML-filen i en 
webbläsare ändå. XML-filer som är korrekta syntaktiskt men inte följer någon DTD 
kallas ”välformulerade”. XML-filer som har korrekt syntax samt följer en DTD kallas 
”validerade”.86 Genom att man har möjligheten att utforma välformulerade XML-filer 
kan man först strukturera dokument och först senare pröva dem med en DTD eller 
CSS, Cascade Style Sheets, så man slipper tänka på hur man vill utforma en DTD 
redan från början.87 

 
84 XML-akademin. 
85 Elektroniska dokument och ärendehantering, s 157. 
86 Vad är XML?, s. 19. 
87 CSS uppfanns visserligen för HTML 4 och inte för XML. Den standard för CSS som XML nu 
använder är helt och hållet oförändrad. Tekniken och möjligheterna att separera innehåll från layout är 
således exakt desamma för XML som för HTML. I praktiken är det mycket sällan man separerar innehåll 
och layout i HTML, medan man tvunget alltid gör det i XML. Fördelen med CSS är att de flesta 
webbläsare kan hantera dem. Presentera med XSL, Extensible Style Language, URL: http://www.xml-
forum.com/fakta/xml-intro-cnet-03.shtml (2001-05-24).87. 
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Även om det inte är nödvändigt för XML-filer att innehålla en DTD, kan det 
ibland vara en fördel när man skapar XML-filer. En XML-editor läser då först in 
DTDn. Man får sedan hjälp av editorn att tolka märkorden och strukturen i DTDn. 
För att kunna tolka XML-filer behövs dessutom en XML-parser. Det är ett program 
som läser en XML-fil och bygger upp en datastruktur utifrån filens märkord. Parsern 
kontrollerar att den struktur man skrivit i XML-filer överensstämmer med DTDn.88 
Man måste följa stränga grammatiska regler när man kodar i XML. Till exempel 
måste alla element stängas med sluttaggar och man får endast använda gemener till 
att skriva elementen. 

Till XMLs fördelar hör att det inte har en fast uppsättning märkord. Man kan 
själv skapa egna märkord utifrån de behov man har. Man väljer vad de ska heta och 
hur de ska fungera och vill man ha fler möjligheter, skapar man bara ytterligare 
märkord. Det är alltså ett utbyggbart märkspråk. En adresslista i XML skulle kunna 
se ut som följande; 

<adress> 
<namn> 
<förnamn>Olle</förnamn> 
<efternamn>Olsson</efternamn> 
</namn> 
<gatuadress>Olsvägen 5</gatuadress> 
<postadress> 
<postnummer>111 11</postnummer> 
<ort>Olstad</ort> 
</postadress> 
</adress> 

Här beskriver märkorden innehållet snarare än hur det ska visas.89 Man förstår till 
exempel direkt att koden beskriver en adresslista. Märkorden gör att det blir enklare 
att hitta i dokumenten. Sökningarna blir mer exakta. Märkorden kan även användas 
för att beskriva avancerad presentation där olika personer kan få tillgång till olika 
information.90 

 
88 Vad är XML?, s. 18 ff., samt XML design and implementation, s. 42. 
89 Även i HTML kan man skapa egna element för logisk information, precis som i XML-exemplet ovan. 
Men även om det är fullt möjligt att bygga in logisk information i HTML-koden på flera olika sätt, till 
exempel med elementet DIV och attributet CLASS, är detta mer komplicerat än i XML och inte särskilt 
ändamålsenligt. 
90 ”Tillämpningar”, XMLakademin.URL: http://www.xmlakademin.nu/guide/ 
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Flexibla presentationer 
Varken DTDn eller texten och märkorden, som sparats i en XML-fil, talar om hur 
innehållet ska presenteras. Till dokument med samma DTD knyts istället en separat 
fil med information om layouten, så kallade layoutmallar, även kallade formatmallar 
eller Stylesheets.91 Med hjälp av dessa layoutmallar kan man skapa avancerade 
presentationer. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 3. XML separerar innehåll från presentation 

XML skiljer på struktur, presentation och innehåll. Att skilja på innehåll och 
presentation har många fördelar. En är att man lättare kan återanvända datan som 
finns i XML-filen. Det enda man behöver göra är att ha olika layoutmallar för olika 
behov som man enkelt kan anpassa efter de olika presentationstillfällena. Man kan till 
exempel ha en layoutmall för bildskärmspresentation, en för att läsa filer på en 
handdator, och en annan för pappersutskrift, eller en för barn och en annan för 
vuxna. 

En annan fördel är att olika filer kan använda samma layoutmall, så att 
exempelvis alla webbsidor på en webbplats får samma utseende, vilket gör att man 
kan uppdatera eller ge en webbplats en ny formgivning samtidigt på alla sidor utan att 
ändra i filen med själva innehållet. I stället ändrar man i layoutmallen. Man får helt 
enkelt en bättre och enklare kontroll över utseendet på webbsidor.92 

Vilka är då de relativa fördelar som XML kan tänkas ha jämfört med SGML 
och HTML? 

 
tillampningar.htm (2001-05-24). 
91 Även med HTML kan man göra detta i kombination med till exempel CSS. Kombinationen XML, DTD 
och layoutmall är dock kraftfullare. 
92 Åström, s. 10 ff. 
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XMLs relativa fördelar i förhållande till SGML och HTML 
Nedan kommer vi kort att gå igenom formaten SGML och HTML för att visa på 
vilket sätt XML kan komplettera dessa. 

SGML 
SGML, Standard Generalized Markup Language, är ett metaspråk som är utvecklat 
enbart för att definiera ett dokuments struktur. Den strukturerade datan placeras i en 
textfil. För att tolka textfilen måste informationen beskrivas i en DTD. SGMLs 
väldefinierade struktur är det som gör det kraftfullare än andra format. 

Till SGMLs fördelar hör att man, liksom med XML, kan koda informationen på 
ett applikations- och plattformsoberoende sätt. Det innebär att ett SGML-dokument 
är oberoende av operativsystem, hårdvara och mjukvara. Det går att skapa, läsa och 
spara oavsett om det är på till exempel Macintosh, PC eller Unix, samt kan användas 
med programvaror från olika tillverkare. Till dess nackdel hör att det är komplext 
och därmed svårare att arbeta med. Att utveckla i SGML är både svårt och 
tidsödande. SGML är inte heller anpassat för publicering på webben, utan för stora 
och tunga dokumenthanteringssystem. 93 

SGML utvecklades 1986 och fick stor genomslagskraft efter det att det 
amerikanska försvarsdepartementet beslutat att all dokumentation om militär 
utrustning skulle levereras i SGML. Efter det började flera organisationer använda 
SGML. Association of American Publishers (AAP), Air Transport Association 
(ATA) och Telecommunication Industry Forum (TCIF) är några av de stora 
organisationer som använder SGML i USA. I Sverige används SGML främst inom 
telekommunikation, läkemedelsindustrin och bilindustrin.94 

HTML 
I början av 1990-talet fick Internet sitt genomslag. En av anledningarna till att 
webben har fått sådan spridning är att HTML, som är det dominerande kodspråket 
på webben, är så enkelt att vem som helst kan använda det för att göra sin egen 
webbplats. 

HTML är ett format som ursprungligen är skapat enbart för webben, och är 
utvecklat att presentera relativt enkel information. Enkelheten hos HTML är 
förmodligen nyckeln till dess framgång och spridning, men samtidigt också dess 
svaghet. 

 
93 Språket som vidgar webben. 
94 Elektroniska dokument och ärendehantering, s. 156 ff. 
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Liksom XML, härstammar HTML från SGML. Men till skillnad från SGML och 
XML som bara beskriver dokumentets struktur, är HTML ett språk som beskriver 
både strukturen och utseendet hos textdokument,.95 Att HTML blandar både innehåll 
och presentation leder ofta till en bristfällig struktur, som i sin tur begränsar 
möjligheterna med bland annat långsiktigt bevarande av dokument och 
informationsåtervinning. 

Poängen med ett språk som HTML var ursprungligen att formgivningen ska vara 
helt upp till webbläsaren. Anledningen är att webbutvecklarna och 
programvaruföretagen, främst Microsoft och Netscape, ville att så många som 
möjligt skulle använda just deras webbläsare. I praktiken fungerar det inte så. Nästan 
alla HTML-dokument är uppblandade med taggar som talar om hur informationen 
ska visas i webbläsaren. Ett problem med att blanda informationen med 
presentationen av den, är att om man inte är nöjd med presentationen i webbläsaren 
kan det vara ganska krångligt att ändra utseende på webbsidan. Ett annat problem är 
att man lätt tappar strukturen, vilket gör det svårare för programvaror att läsa 
strukturen i HTML-dokumentet.96 

I HTML arbetar man dessutom med en fast uppsättning märkord för att beskriva 
hur ett dokument ska presenteras i en webbläsare. Till exempel kan man skapa 
rubriker, stycken och lägga in bilder. 

Om vi återgår till exemplet ovan där vi visade hur en adresslista skulle kunna se 
ut med XML-kod så skulle samma adresslista i HTML kunna se ut så här; 

<p>Olle Olsson</p> 
<p>Olsvägen 5</p> 
<p>111 11 Olstad</p> 

Då man i HTML blandar innehåll med presentation ser HTML-koden oftast precis 
likadan ut som själva sidan som visas i webbläsaren. Varje ord och bild som visas på 
ett visst ställe i webbläsaren står på samma ställe i koden. Dessutom används varje 
text bara en gång. Taggarna talar om för webbläsaren hur den ska visa innehållet. De 
säger däremot ingenting om vad de olika taggarna innehåller, det vill säga vad datan 
betyder för något.97 Det är till exempel endast en människa som kan avgöra om Olle 
är namnet på en person eller namnet på en gata. Dessa märkord räcker inte alltid till 

 
95 Arms, William Y, Digital libraries. Cambridge, 2000, s. 247. 
96 Åström, s. 12 ff. 
97 Åström, s. 16 ff. 
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för att skapa mer avancerade presentationer och tillämpningar.98 HTMLs begränsade 
mängd märkord och bristfälliga struktur gör att det ofta behöver kompletteras med 
andra format. 

En annan, kanske mer positiv konsekvens av att HTML inte har så stringent 
syntax är att även om små misstag görs i HTMLs märkordsuppsättning accepterar 
de flesta webbläsare det ändå vilket inte går med de flesta andra dataspråk.99 

XML 
1996 startade W3C, World Wide Web Consortium,100 en arbetsgrupp för att 
utarbeta en enklare form av SGML och som var lämpat för webben. Målet var att 
utveckla ett format som kunde förena enkelheten hos HTML med SGMLs flexibilitet 
och styrka att kunna hantera olika typer av dokument.101. Samma år presenterade 
arbetsgruppen ett första förslag till XML, Extensible Markup Language. I februari 
1998 kom sedan den första fastslagna versionen av XML. XML är således en 
relativt ny teknik. 

Då XML skiljer på struktur, presentation och innehåll, till skillnad från HTML, 
ger det stora möjligheter till att bearbeta information. Till exempel underlättas snabb 
och enkel uppdatering. Vad som uppges vara XMLs styrka är att man med XML 
kan man skapa märkordsuppsättningar som inte bara beskriver hur ett dokument ska 
se ut när det presenteras utan även beskriver vad informationen handlar om. På så 
sätt kan man märka upp och strukturera information på ett sätt som underlättar 
lagring, sökning, återvinning, avancerad webbpublicering, dokumenthantering, samt 
utbyte av data. Det är också relativt flexibelt och anpassningsbart. Till skillnad från 
HTML är XML ett utbyggbart språk som låter användaren själv definiera sina 
märkord, vilket bidrar till att XML är lämpat för ett mer avancerat sätt att hantera 
information. Däremot är det svårare att koda i XML än i HTML, då man till exempel 
måste följa stränga grammatiska regler vid kodning i XML. 

XML är liksom SGML ett metaspråk som kan användas för att strukturera och 
märka information, men som har utvecklats särskilt för webben. En annan viktig 
skillnad mellan XML och SGML är att SGML är mer komplext och det är inte heller 
lika portabelt som XML, som kan användas till handdatorer med mera. XML kan 

 
98 Vad är XML?, s. 7. 
99 Arms, s. 33. 
100 W3C är en organisation som bland annat står bakom XML. W3C består av cirka 250 medlemmar, 
däribland de flesta stora företagen inom IT-branschen. Det finns således inte något enskilt företag som har 
patent på XML och specifikationen finns även tillgänglig för allmänheten på webben, kostnadsfritt. 
101 Wilkinson, Ross med flera Document computing. Technologies for managing electronic document 
collections. Boston, 1998, s. 33 ff. 
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sägas innehålla 80 procent av SGMLs funktionalitet men bara 20 procent av SGMLs 
komplexitet. Den största skillnaden mellan XML och SGML är att SGML alltid 
måste ha en DTD, vilket inte alltid är nödvändigt tillsammans med XML. Detta gör 
XML mer lättillgängligt när det gäller enklare tillämpningar till skillnad mot SGML.102 

Framtidsutsikter 

Vad krävs för att XML ska spridas? 
Trots den allmänt positiva inställningen till XML finns det vissa problem. Ett av dessa 
är bristen på användarvänliga verktyg. Till exempel är det i dagsläget långt ifrån alla 
Internetanvändare som har webbläsare som kan tolka XML-filer, DTDer och de 
layoutmallar som hör till. Inom ett par år kommer dock de flesta webbläsare att 
kunna läsa XML. Det behövs dessutom verktyg för design av DTDer och 
layoutmallar, för att kunna skapa mer avancerade presentationer av XML-kodad 
information. Ytterligare verktyg som kan behövas är verktyg för att konvertera 
XML-dokument mellan olika strukturer, samt verktyg för lagring. Har man stora 
informationsmängder kommer man dessutom att behöva programvara för att 
administrera informationen. 103 

För att XML ska nå ökad spridning måste dessutom standardiseringen fortsätta. 
Standardisering innebär att alla har tillgång till språket och kan bidra till dess 
implementation och utveckling. 

För att två program ska kunna utbyta XML-dokument krävs också att de kan 
tolka samma uppsättningar märkord. Därför måste dels XML-baserade språk 
utformas för olika tillämpningar, dels måste program som tolkar dessa språk 
utvecklas. Företag, myndigheter med flera måste dessutom samarbeta och enas om 
en DTD och följa denna. Lyckas man inte enas så kommer XML inte att vara ett 
universellt verktyg utan snarare ett lokalt verktyg.104 En bidragande orsak till XMLs 
framtidspotential är att den är baserad på en standard rekommenderad av en 
oberoende källa, W3C, som inte är kontrollerad av något företag eller organisation. 

XML är dock inte enbart ett värdefullt verktyg för webben, utan kan med fördel 
användas för att strukturera och att utbyta data inom andra applikationer som till 
exempel relationsdatabaser. 

 
102 Språket som vidgar webben. 
103 Vad är XML?, s. 29 ff. 
104 Pritchard, Elliott, XML. The future of web markup?, 
URL: http://panizzi.shef.ac.uk/elecdiss/edl0003/abstract.html (2000-10-31). 
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Hur ser spridningen av XML ut idag? 
Marknaden har visat stor tilltro till XML, vilket bland annat visade sig i Gustavsson 
och Hälls studie där samtliga respondenter var positiva och visade stort intresse för 
XMLs framtidsutveckling.105 Flera av de stora bolagen, som bidragit till framtagandet 
av XML, bygger in XML i framtida lösningar.106 I Sverige finns det en 
användarförening, SGML/XML Användarförening i Sverige, där flera olika 
organisationer och företag av olika storlekar ingår.107 

Även inom förvaltningar sprids XML. Bland annat inom den amerikanska och 
den brittiska förvaltningen, liksom inom EU, används XML. Också Statskontoret, 
som ju har till uppgift att samordna myndigheters informationshantering inom den 
svenska förvaltningen, är positivt inställd till XML. Spridningen av XML verkar 
således vara i full fart. 

Vad gäller att enas om märkordsuppsättningar finns det redan en uppsättning nya 
språk, till exempel Chemical Markup Language – CML, för utbyte av kemiska data 
och formler, MathML – matematiska formler, Extensible Style Language – XSL, ett 
språk för presentation och transformation av XML-data,108 och Synchronised 
Multimedia Integration Language – SMIL, en beskrivning av hur multimediala 
presentationer ska integreras och synkroniseras. 

Slutsatser 
Enligt Rogers finns det fem kriterier för om en innovation kommer att nå spridning 
eller inte; relativa fördelar, överensstämmelse, komplexitet, prövbarhet och synlighet. 

Som innovation är XML kanske inte så revolutionerande då det finns andra 
format som kan göra i stort sett samma saker. Men i och med att det finns ett behov 
av just det som XML erbjuder – i plattforms- och enhetsoberoende, att det skiljer 
på struktur, presentation och innehåll, samt att det är en utbyggbar öppen standard – 
verkar de flesta vara överens om att de relativa fördelarna med XML är tillräckliga 
för att det ska vara ett intressant format för informationshantering. Även när det gäller 
de statliga myndigheternas behov verkar det som att de överensstämmer ganska bra 

 
105 Se kapitlet ”Forskningsläge”, s. 18. 
106 Till exempel Microsoft, IBM, Netscape, Oracle, DataChannel, WebMethods, med flera. 
107 Se URL: http://www.sgml.a.se/. 
108 XSL, Extensible Stylesheet Language är en vidareutveckling av Cascading Style Sheets för att passa 
XML-syntaxen. XSL är ett kraftfullare sorts mallar än CSS, utvecklad speciellt för att kunna visa XML 
och används för att översätta XML-data till HTML. Resultatet blir HTML-sidor som kan visas via vilken 
webbläsare som helst. XSL är ännu ej en fastställd standard och stöds inte av andra webbläsare än senaste 
versionen av Explorer. Netscape har till exempel inte byggt in stöd för XSL, vilket förmodligen beror på 
att XSL har utformats av Microsoft. Ett annat problem är att XSL är svåranvänt. 
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med det som XML kan erbjuda. Myndigheter har till exempel ett stort behov av 
ordning och reda på alla elektroniska dokument som produceras och tas emot. 

Dagens informationshantering vid statliga myndigheter har dessutom givit upphov 
till nya krav på ett standardiserat gemensamt språk för att förstå varandra. Tidigare 
studier har visat att myndigheterna var och en för sig har effektiviserat sin 
verksamhet, men att det finns brister både i den interna informationshanteringen, och i 
samordningen av informationsutbytet mellan myndigheter. Särskilt med tanke på den 
tekniska strukturen, val av standarder, samt entydig märkning av dokument. Brister 
har även påvisats inom lagring, strukturering och återvinning av data samt i 
informationsutbytet med omvärlden. 

Det finns därför ett uttryckt behov av gemensamma riktlinjer, strategier och 
standarder för den elektroniska informationshanteringen inom förvaltningen. Aspekter 
att ta hänsyn till vid val av format för informationshantering är vad det får för följder 
för struktur, uppdatering, presentationskvalitet, presentationsflexibilitet, lagring, 
utrymme, utbyte av data, vilka medier det stödjer, om det bygger på ASCII eller 
Unicode, med mera. Strukturen måste till exempel vara sådan att den främjar 
tillgängligheten och återsökning, underhåll och utvecklingsarbete. 109 Här torde XMLs 
egenskaper kunna överensstämma med ett flertal av de behov av 
informationshantering som man kan tänkas ha. 

Att välja XML som format löser dock inte alla problem. Det faktum att XML 
inte kan läsas av alla webbläsare begränsar självfallet tillgängligheten. Väljer man 
XML som gemensamt format för informationshantering så måste man dessutom 
fortfarande se till att det finns en samordning mellan de olika myndigheterna som ska 
utbyta information med varandra. Anledningen är att det krävs att samma DTDer 
används för att informationen ska vara kompatibel. Eftersom man kan skapa dessa 
DTDer efter egna behov, är det inte nödvändigtvis så att informationen blir utbytbar 
mellan två system bara för att XML används. Det krävs dessutom att samma DTD 
har använts på samma sätt utan att betydelseglidningar skett i hur koder tolkas och 
används. Prövbarheten för utbyte av data är således ganska låg om man först måste 
utarbeta en DTD. Använder man däremot inte DTD, eller använder en redan 
utarbetad DTD, torde prövbarheten vara hög i och med att XML annars är relativt 
lättillgänglig. 

Däremot gör avsaknaden av användarvänliga XML-verktyg att prövbarheten 
minskar och komplexiteten ökar något. Synligheten och prövbarheten ökar däremot i 

 
109 Hedman, A. s. 21. 
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och med att de företag som bidragit till framtagandet av XML numera bygger in 
XML i framtida lösningar. 

Utifrån Rogers fem kriterier för om en innovation kommer att nå spridning eller 
inte, tolkar vi det som att XML har goda förutsättningar att spridas bland statliga 
myndigheter. 
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Myndigheters inställning till XML 

För att ta reda på vilket sätt XML kan vara användbart för statliga myndigheters 
informationshantering samt myndigheters inställning till, och användning av XML, 
utformades en enkät. I detta kapitel kommer vi att presentera och analysera 
resultatet av denna enkät. 

Myndigheters användande av XML 
Första delen av enkäten behandlade frågor rörande om, och på vilket sätt, 
myndigheter har initierat användande av XML. Bland annat skulle myndigheterna ta 
ställning till ett antal påståenden. Denna del har de flesta besvarat. Påståendena hade 
de fasta svarsalternativen ja, det stämmer, och nej, det stämmer inte, där man 
skulle kryssa i de svarsalternativ som bäst stämmer överens med myndigheten. Syftet 
var att få en inblick i hur långt myndigheterna har kommit i sitt ställningstagande till att 
använda, eller inte använda, XML. Bland annat skulle respondenterna ta ställning till 
följande påståenden: 

• Myndigheten har fattat beslut att använda XML. 
• Myndigheten har genomfört initiala satsningar på XML. Till exempel genom 

att man har byggt upp nödvändig kompetens, skickat personal på kurs, och 
så vidare. 

• Myndigheten har tagit del av Statskontorets avtal för XML-verktyg och 
XML-konsulter. 

• Myndigheten deltar i Statskontorets erfarenhetsnätverk för XML. 
• Myndigheten har deltagit i upprättandet av gemensamma vokabulärer med 

andra myndigheter i form av DTDer eller XML-scheman. 
• Myndigheten använder redan XML. 
• Myndigheten har/planerar andra verksamheter/projekt som inkluderar XML 

än de ovannämnda. 

18 myndigheter av 46 har svarat att de genomfört initiala satsningar på XML. Bara 9 
av 45 svarade att de har fattat beslut att använda XML. Ännu färre, 5 myndigheter 
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av 45, svarade att de redan använder XML. 7 myndigheter av 46 svarade att de har 
deltagit i upprättandet av gemensamma vokabulärer med andra myndigheter i form 
av DTDer eller XML-scheman. 

De flesta myndigheter hade någon sorts erfarenhet av XML. 10 kryssade dock 
konsekvent i svarsalternativet, nej, det stämmer inte.110 Det betyder inte 
nödvändigtvis att alla dessa myndigheter är helt ointresserade av XML för framtida 
bruk, då ett flertal svarar att de anser sig ha behov av XML i svaren på de 
efterföljande frågorna i del två. Granskningsnämnden för radio och TV svarar till 
exempel att de planerar att eventuellt påbörja användande av XML år 2001. 
Sametinget skriver, som tidigare nämnts, att de inte vet vad XML är, samtidigt som 
de, liksom Språk- och folkminnesinstitutet, kryssar i att de har brist på teknisk 
kompetens, brist på finansieringsmöjligheter, samt att de har för stor 
arbetsbörda/tidsbrist. Statens ljud- och bildarkiv anser att de inte kan säga om de 
har behov av XML då de ännu inte hunnit diskutera XML på myndigheten. Statens 
va-nämnd anser sig däremot inte ha behov av XML på grund av att det är en liten 
myndighet (7 st.) med begränsad informationsvolym att hantera. Motiveringen delar 
även Statens musiksamlingar och Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor. 

Statskontoret kom fram till liknande slutsatser i studien 24-timmarsmyndighet. 
Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst, 
där små myndigheter uppgav att de hade en för begränsad informationsmängd, samt 
begränsat informationsutbyte med andra myndigheter för att det skulle motivera 
större IT-satsningar. 

Gustavsson och Hälls undersökning visade att XML var mer motiverat vid större 
informationsvolymer.111 

Användning av XML i framtiden 
Den andra frågan i del ett berörde tidsramarna för att initiera användande av XML 
och löd som följande; Om ni inte använder XML, men planerar att göra det, när 
har ni tänkt att påbörja användande av XML? 

På denna fråga svarade 17 myndigheter att de planerar/kommer att använda 
XML från och med 2001/2002. Dessutom använder, som tidigare nämnts, redan 5 
myndigheter XML. Således beräknar åtminstone 21 av respondenterna att på något 
sätt, inom två år, använda XML i sin informationshantering. Att så många angav just 

 
110 Kriminalvårdsnämnden, Granskningsnämnden för radio och TV, Statens va-nämnd, Statens 
musiksamlingar, Radio- och TV-verket, Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, Sametinget, 
Kustbevakningen, Statens ljud- och bildarkiv, Språk- och folkminnesinstitutet, enkätsvar februari 2001. 
111 Se kapitlet ”Forskningsläge”, s. 17 ff. 
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denna tidsperiod var väntat. Då XML är relativt nytt, kan antas att flera myndigheter 
inte har hunnit påbörja användandet av XML, men ändå har funderingar runt 
införande av XML inom en nära framtid – planer som inte kan realiseras under detta 
budgetår. Dessutom antog vi att det kunde vara svårt att sia om specifika IT-
strategier längre fram än två år, vilket skulle kunna förklara varför ingen myndighet 
preciserat senare tidpunkter för påbörjande av användning av XML. 

Utifrån de resultat vi har fått från enkäten tycker vi oss se tendenser till att statliga 
myndigheter successivt kommer att gå över till att använda XML inom en snar 
framtid. Kunskaperna om XML vid myndigheterna var visserligen högst varierande, 
och man hade kommit olika långt då det gäller användande av XML. Få använde 
XML i nuläget, men desto fler låg i startgroparna. 

Liknande resultat kom Gustavsson och Häll fram till i sin undersökning om 
XMLs spridning bland IT-företag.112 

XMLs användningsområden 
Bland de verksamheter som inkluderar XML nämns bland annat utbyte av 
information mellan system, internt och externt113, publikationssystem för 
intranätbruk114, att på ett enhetligt sätt samla in information från tre gränssnitt för att i 
förlängningen ta emot samma typ av information från andra gränssnitt115, för 
webbtillämpningar116, bibliotek117, samt inom museepedagogiken118, med mera. 

Bland de exempel myndigheterna tog upp nämndes ett flertal gånger 
Rättsinformationsprojektet119, och SHS, ett Spridnings- och hämtningssystem för 
information120. Vi kommer nedan att fördjupa oss i dessa två projekt, då de verkar 
vara betydande för om XML ska gå från kunskapsstadiet vidare i 
spridningsprocessen. 

Enligt rättsinformationsförordningen (SFS 1999:175) ska det finnas ett offentligt 
rättsinformationssystem. Rättsinformationsprojektet leds av Regeringskansliet och 
syftar till att via webben tillhandahålla all rättslig information som till exempel lagar 
med förarbeten och statliga myndigheters författningssamlingar.121 För dessa 

 
112 Se kapitlet ”Forskningsläge”, s. 17. 
113 Vägverket, RFV och Riksskatteverket, enkätsvar februari 2001. 
114 Arbetslivsinstitutet, enkätsvar februari 2001. 
115 CSN, enkätsvar februari 2001. 
116 Statens kulturråd, enkätsvar februari 2001. 
117 Konjunkturinstitutet, enkätsvar februari 2001. 
118 Nordiska museet, enkätsvar februari 2001. 
119 I vår undersökning har SCB, Tullverket, Domstolsverket och Regeringskansliet svarat att de deltar i 
Rättsinformationsprojektet, enkätsvar februari 2001. 
120 Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket, enkätsvar februari 2001. 
121 Se URL: www.lagrummet.gov.se. 
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dokument är det framtaget DTDer och de ska levereras till regeringskansliet i XML-
filer.122 

Till exempel håller Domstolsverket just nu på att ta fram ett nytt verksamhetsstöd 
för domstolarnas räkning. Det ska stödja domstolens hantering av mål och 
producering av domar.123 

1997 initierades ett samverkansprojekt mellan myndigheter för att vidareutveckla 
en standard för Spridnings- och hämtningssystem, SHS124, utifrån dåvarande 
Toppledarforums projekt Gemensamma IT-plattformat för informationsutbyte, 
samt en redan existerande standard för myndigheter som påbörjats av 
Riksskatteverket och Riksförsäkringsverket.125 

De informationsutbyten som sker mellan olika myndigheter och inom myndigheter 
är idag ofta unika. Med en standard kan man lättare utnyttja gemensamma tjänster 
för insamling och spridning av information istället för att förlita sig på individuella 
lösningar. Med ett gemensamt format för transport av dokument effektiviseras 
spridning och hämtning av information över Internet mellan myndigheter och 
omvärlden, mellan olika myndigheter, samt internt mellan en myndighets olika 
verksamhetssystem. Det är meningen att SHS ska ersätta de mer tungrodda EDI*-
systemen.126 Samordning av informationsutbyte är viktigt också ur ekonomisk 
synvinkel då en stor del av IT-kostnaderna utgörs av in- och utdatahantering av 
information mellan olika verksamheter. Om alla som utbyter information med 
varandra har en gemensam standard för informationsutbytet kan effektiviteten höjas 
och kostnaderna minskas, i och med att det blir enklare att underhålla och uppdatera 
samt att utvecklingskostnaderna delas av flera.127 

SHS-standarden använder XML som transportformat, vilket innebär att man kan 
transportera alla typer av dokument via flera olika media.128 Strukturen som är 
beskriven i en DTD, måste dock vara gemensam för alla användare.129 Inom SHS-

 
122 Se regeringskansliets beslut 2000-04-05; FA200046/IT. 
123 Domstolsverket, enkätsvar februari 2001. 
124 Denna standard ägs av de myndigheter som ingår i SHS-rådet. SHS-rådet består av representanter från: 
Riksförsäkringsverket, Riksskatteverket, Patent- och registreringsverket, Lantmäteriverket, Vägverket, 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsmarknadsverket, Rikspolisstyrelsen, 
Statistiska centralbyrån, Statskontoret, Stockholm Stad, Statens pensionsverk, Landstingsförbundet. SHS-
rådet ska ansvara för att förvalta och vidareutveckla SHS-specifikationer, samt se till att samtliga format 
och protokoll är öppna och tillgängliga för alla. 
125 Palminger, Yvonne ”Detta är SHS-rådet”. Öppna system. Information från Statskontoret. Nr 3, 1999, 
s. 16. 
126 Elektronisk dokumenthantering. En rättslig problemorientering. 
127 Palminger, Yvonne ”SHS – enklare informationsutbyte för offentlig sektor”. Öppna system - 
information från Statskontoret. Nr 3, 1999 b, s. 17. 
128 Elektronisk dokumenthantering. En rättslig problemorientering. 
129 Palminger, 1999 b, s. 17. 
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standarden finns dessutom funktioner som gör att de ”gamla” systemen kan fortsätta 
att användas parallellt med att de nya systemen använder XML. 

Ytterligare en fördel med SHS-standarden är att transporten är säker och bygger 
på elektronisk identifiering. Funktioner finns för att avsändaren säkert ska veta att 
informationen överförts och att den inte har ändrats. Till exempel kan innehållet 
transporteras både krypterat och okrypterat, och transporten eller enstaka dokument 
kan signeras. På så sätt kan varje användare som skickar ett meddelande 
identifieras. Vilken säkerhetsgrad som ska tillämpas bestäms i överenskommelsen 
mellan de som utbyter information. 

SHS-standarden är tänkt att användas vid införande av 24-timmarsmyndigheter. 
I och med att SHS möjliggör ett samordnat utbyte av dokument och blanketter 
kommer till exempel på sikt endast ett kommunikationsgränssnitt att behöva 
användas gentemot alla myndigheter. Enskilda och företag kommer bara behöva 
lämna en viss information till myndigheterna en gång, vilket är en av de viktigaste 
funktionerna i SHS.130 Ett konkret exempel på en tillämpning som kommer att 
använda sig av SHS-funktionen är e-tjänsten ”Start av företag”. Vid start av ett nytt 
företag ska den blivande företagaren endast behöva ha en myndighetskontakt.131 Allt 
informationsutbyte mellan SHS-aktörer styrs av överenskommelser. Till exempel kan 
en organisation som får en viss typ av information sprida denna vidare till en annan 
organisation under förutsättning att man träffat en överenskommelse om detta. En 
aktör kommer till exempel kunna prenumerera på en viss typ av information från en 
annan SHS-aktör.132 

De myndigheter som har kunskap om, och som har tagit ställning till XML är i 
stort sett desamma som ingår i Rättsinformationsprojektet och SHS. Myndigheter 
som däremot inte ingår i dessa projekt verkar ha liten kunskap om XML och har inte 
heller fullt ut tagit ställning till XML, utan avvaktar. Förmodligen kommer de att aktivt 
ta ställning inom en snar framtid. När dessa projekt är igång och utvärderade 
kommer det antagligen att innebära en stor dragskjuts för de andra myndigheterna 
som då kan ta del av erfarenheterna av dessa projekt. I och med de 
samordningsprinciper som finns för att på ett enhetligt sätt utbyta information mellan 
system som nämns i kriterierna för 24-timmarsmyndigheten med mera, kan man anta 
att fler myndigheter kommer att följa de myndigheter som i dag använder XML. 

 
130 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken, s. 379 ff. 
131 Spridnings- och hämtningssystem (SHS), Statskontoret, 
URL: http://www.statskontoret.se/shs/index.html. 
132 ”SHS”, ida infront, URL: http://www.idasys.se/html/shs.html. 
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Med tanke på att XML är ett relativt nytt format, som inte ens kommit igång 
ordentligt på marknaden ännu, anser vi att flera av de undersökta myndigheterna 
ligger långt framme. 

Statskontorets roll i att initiera användande av XML 
27 av 45 respondenter har tagit del av Statskontorets avtal för XML-verktyg och 
XML-konsulter, medan endast 5 deltar i Statskontorets erfarenhetsnätverk för 
XML. Utifrån det stora antalet myndigheter som tagit del av Statskontorets avtal för 
XML, råder det ingen tvekan om att Statskontoret har inflytande över myndigheters 
beslut att införa och använda XML. 

Myndigheters behov av XML 
I del två skulle myndigheterna ringa in det som bäst stämmer överens med deras 
myndighet på en skala från ett till fyra där; 

1 = Inget behov 
2 = Litet behov, men inte tillräckligt för att satsa på XML 
3 = Tillräckligt 
4 = Mycket stort behov 

Första frågan i denna del löd: Anser ni att er myndighet har behov av att 
använda XML för att hantera och tillgängliggöra information på ett för er 
myndighet tillfredsställande sätt - behov som inte går att uppfylla lika bra med 
HTML eller något annat format? Resultatet presenteras i figuren nedan. 
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Inget behov Litet behov Tillräckligt Mycket stort behov 

12 3 17 8 

Figur 4. Tabell över fråga 2.1. N=40133 

39 myndigheter svarade på denna fråga. Att färre svarade på frågorna i del två än i 
del ett, beror på att del två innehöll framåtblickande frågor, som ett flertal 
myndigheter uttryckte att de inte var mogna för att ta ställning till. 15 myndigheter 
svarade att de inte har behov, alternativt inte har tillräckligt behov, av XML. 

Fråga 2 löd: Om ni anser att ni inte har behov av XML; hur argumenterar 
ni? De motiv som angavs var bland annat att myndigheten är liten (5 svarade detta) 
med begränsad informationsvolym att hantera, alternativt inte hade någon koppling till 
andra myndigheter, eller att XML ännu inte finns ”på dagordningen”. Andra svarade 
att de avvaktar medan ytterligare andra ansåg att HTML är tillräckligt tillsvidare (2 
svarade detta om HTML). En respondent som svarat att de inte har behov av XML 
motiverade detta med att ”Enda orsaken till XML är – vad vi vet nu – att det kan 
vara en fördel vid eventuell arkivering hos Riksarkivet.” 

För större myndigheter verkar XML vara ett mer intressant format. 25 av 39 
svarade att de har tillräckligt eller mycket stort behov av XML och att andra format 
inte räcker till. Detta kan tolkas som att arbetet med XML är på gång. Som det ser 
ut så är det få myndigheter som använder XML men många anser att ett behov finns. 
Till exempel har ett flertal myndigheter uttryckt behov av att använda XML för utbyte 
av information mellan system, internt och externt. Om gemensamma DTDer för 
myndigheter fortsätter att utvecklas så ökar förmodligen även incitamenten för att 
använda XML. Det är då en fråga mer om vem som vågar vara först ut. 

 
133 N motsvarar antal myndigheter som svarat på respektive fråga. 

Inget behov 

Litet behov 
Tillräckligt 

Mycket stort behov
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Slutsatserna vi drar av svaren i denna fråga är att många myndigheter står i 
startgroparna för att använda XML men att de allra flesta fortfarande avvaktar. En 
anledning till det kan vara att de gemensamma DTDer som behövs för 
informationsutbyte fortfarande är under utveckling. 

Den tredje frågan var: I vilken grad anser ni er ha behov av att använda 
XML för att hantera och tillgängliggöra information på ett för er myndighet 
tillfredsställande sätt vad gäller återsökning, lagring, strukturering, 
administration, flexibel presentation och presentation i olika medier? Vi ställde 
denna fråga för att användandet av XML som metaspråk får konsekvenser för 
utbyte av data, återsökning, lagring, strukturering, administration och presentationen 
av information, även om man inte har alla dessa aspekter som huvudargument för att 
använda XML. Vi ville undersöka i vilken utsträckning man ansåg sig ha behov av 
XML inom vart och ett av dessa områden. 

Över lag är det samma myndigheter, som tidigare i enkäten visat sig positiva till 
att använda XML som format, som har svarat på denna del. Av samma anledning 
som i frågan ovan, uppgav flera att de inte kunde svara på denna del på grund av 
bristande kunskap eller för att de ännu inte gjort någon behovsanalys. Även här fick 
respondenterna rangordna de behov de ansåg myndigheten ha, med utrymme för 
motivering. 

Återsökning   

 

Inget behov Litet behov Tillräckligt Mycket stort behov 

0 7 16 4 

Figur 5. Tabell över fråga 2.3 a. N=27 

Inget behov 
Litet behov 

Tillräckligt 
Mycket stort behov
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Behovet av XML för återsökning rangordnades högt.134 Nordiska museet svarar till 
exempel att sökningar på speciella begrepp ger mycket större möjligheter än 
fritextsökning, vilket gör att möjligheten till återanvändning av data ökar. Behovet av 
ett väl fungerande format som underlättar återsökning borde vara stort med tanke på 
den stora volym myndighetsinformation som finns. Om man ska leva upp till 24-
timmarsmyndighetens krav på att man bara ska behöva vända sig till en myndighet 
för att få reda på det man vill, borde det betyda att alla myndigheter får samma stora 
informationsmängd att återsöka i. Det betyder i sin tur att det borde finnas ett lika 
stort behov av ett sådant format vid alla myndigheter, stora som små. Tänker man 
däremot bara på sin egen myndighet, som kanske dessutom inte har så mycket 
information att hantera, så blir behovet självfallet därefter. Sammantaget verkar det 
som om respondenterna anser att XML är ett bra format för återsökning. 

Lagring, med särskild tanke på långtidsbevarande 

 

Inget behov Litet behov Tillräckligt Mycket stort behov 

0 3 17 7 

Figur 6. Tabell över fråga 2.3 b. N=27 

Inte heller på denna fråga uttryckte någon av de svarande att de inte såg något behov 
alls. Tvärtom verkar det som att de ser XML som ett format som är viktigt i 
lagringssammanhang. En motivering som flera angav var att XML är ett 
teknikoberoende, systemoberoende och versionsoberoende format som överlever 
teknikväxlingar så att information ska kunna vara ”läslig” under lång tid. En annan 
motivering var behov av internationella standardformat. Ytterligare ett argument var 

 
134 Eftersom så få (0-1) svarat, i frågorna 2.3a–g, att de inte har något behov av XML, kan man misstänka 
att det finns ett problem med dessa frågor. (I 2.3d har dock 4 svarat att de inte har något behov av XML 
för administreringen av informationen på myndigheten.) Det skulle kunna vara så att respondenterna inte 
svarar ”inget behov” för att de anser att de har ett behov av återsökning, lagring med mera, och inte på om 
de behöver XML för detta. 

Inget behov 
Litet behov 

Tillräckligt 
Mycket stort behov
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att formatet är godkänt för arkivering av Riksarkivet då det i nuläget inte finns något 
format för lagring som fungerar tillfredsställande.135 Utifrån Riksarkivets 
ställningstagande för användande av XML och utifrån det stora behov av XML som 
myndigheterna har uttryckt i vår enkät, drar vi slutsatsen att XML är ett fullgott och 
troligt alternativ för lagring av information inom en nära framtid. 

Strukturering och utbyte av data 

 

Inget behov Litet behov Tillräckligt Mycket stort behov 

1 1 14 10 

Figur 7. Tabell över fråga 2.3 c. N=26 

Myndigheterna visar ett markant intresse för XML som format för strukturering och 
utbyte av data. Bland annat nämns XML som en av grundstenarna i Spridnings- och 
hämtningssystemet, SHS. 136 Andra motiveringar till behovet av XML är ett växande 
behov av internt samt externt informationsutbyte. Även här nämns behov av 
internationella standardformat. 

 
135 Se kapitlet ”Forskningsläge”, s. 10. 
136 Rikspolisstyrelsen, CSN, enkätsvar februari 2001. 

Inget behov 
Litet behov 
Tillräckligt 

Mycket stort behov
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Administration, med tanke på utrymmeskapacitet, uppdatering och säkerhet 

 

Inget behov Litet behov Tillräckligt Mycket stort behov 

4 13 10 0 

Figur 8. Tabell över fråga 2.3 d. N=27 

Här skiljer sig det upplevda behovet av XML markant från de tidigare svaren. Till 
exempel ansåg sig ingen ha mycket stort behov av XML, och hela 17 myndigheter 
ansåg att de inte hade, alternativt hade för litet behov av XML för administrering av 
data. Det finns dock en risk att denna fråga inte riktigt har förståtts, varför det kan 
vara knepigt att dra några slutsatser utifrån svaren. Bland annat svarade ett par 
myndigheter att de inte uppfattat XML som något som adresserar problem med 
ovanstående exemplifieringar, att de inte studerat detta område ännu, eller att de inte 
såg kopplingen. Anledningen till att frågan kanske inte har förståtts kan vara dålig 
formulering från vår sida, men kan även bero på att administration inte är något 
huvudargument för XML, varför man helt enkelt inte tänkt på vad XML kan ha för 
konsekvenser för administrationen av information. 

En myndighet som dock ansåg att den hade tillräckligt behov motiverade detta 
med att det var viktigt ur ett säkerhetsperspektiv då myndigheten kan erhålla en 
enhetlig struktur på till exempel säkerhetsloggen. De ville även använda XML för e-
postloggar till arkivering, diariesystem, som anger tid, ärende, avsändare, mottagare 
och så vidare. 

Inget behov 
Litet behov 
Tillräckligt 

Mycket stort behov
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Presentation, med tanke på flexibilitet och kvalitet 

 

Inget behov Litet behov Tillräckligt Mycket stort behov 

0 2 20 4 

Figur 9. Tabell över fråga 2.3 e. N=26 

Här visas tydligt att myndigheterna som svarat på denna fråga har stor tilltro till XML 
som ett format som kan tillfredsställa framtida behov av flexibilitet och kvalitet i 
presentationen av information. Bland annat motiveras behovet av XML med att 
långsiktigt kunna säkra krav på främst flexibilitet, och att kunna presentera 
information i olika medier som till exempel till mobilt Internet. 

Att kunna presentera information i olika medier 

 

Inget behov Litet behov Tillräckligt Mycket stort behov 

1 6 13 5 

Figur 10. Tabell över fråga 2.3 g. N=25 

Liksom vid föregående och efterföljande frågor är det inte många som motiverat sitt 
svar. Detta kan bero på att det är i slutet av enkäten, och man helt enkelt har tröttnat. 
En myndighet, som anser sig ha litet men inte tillräckligt behov av XML, har dock 

Inget behov 
Litet behov 

Tillräckligt 
Mycket stort behov

Inget behov 
Litet behov 

Tillräckligt 
Mycket stort behov
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svarat att de ser webbläsaren som ”främsta medium” för interna användare, men att 
man även kan tänka sig att erbjuda viss information som till exempel WAP-tjänster. 
Användande av XML motiveras även med att XML är ett grundformat som med 
hjälp av Stylesheets kan användas för virtuella webbtillämpningar, utställningstexter, 
multimediaaspekten med mera.  

Att öka tillgängligheten för grupper med speciella behov 

 

Inget behov Litet behov Tillräckligt Mycket stort behov 

1 7 16 2 

Figur 11. Tabell över fråga 2.3 f. N=26 

Här minskar behovet något, men 18 myndigheter anser dock att de har tillräckligt, 
eller mycket stort behov av XML för att öka tillgängligheten. Vägverket motiverar att 
de anser XML vara viktigt med att ”samma data kan genom urval presenteras för 
olika grupper (olika delmängder info.).”137 Då XML särskiljer presentationsformatet 
från källan, ökar flexibiliteten. Att använda XML för att öka flexibiliteten kanske inte 
är ett huvudargument för att välja XML som format, utan mer en konsekvens, i och 
med att även HTML i kombination med andra verktyg kan nå relativt god flexibilitet. 
För myndigheter som har som fokus på att öka tillgängligheten till 
myndighetsinformation och myndigheters tjänster kan det å andra sidan tänkas vara 
ett huvudargument. De myndigheter, som har som uppdrag att se till grupper med 
speciella behov, till exempel Handikappinstitutet och Sametinget har tyvärr inte 
kunnat svara på denna fråga på grund av bristande kunskaper om XML. De har 
däremot uttryckt ett intresse av att ta del av vår studie. 

Med tanke på den oro som uttrycks av bland annat handikappinstitutet, för att IT 
ska öka klyftorna mellan dem som kan utnyttja den nya tekniken och dem som har 

 
137 Vägverket 
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Litet behov 
Tillräckligt 
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svårare för det, och 24-timmarsmyndighetens omsorg för grupper med speciella 
behov, torde intresset vara stort för nya IT-lösningar. Det är därför synd att inte fler 
kommenterade sina svar i enkäten, så att vi kunnat dra fler slutsatser utifrån 
materialet. 

Hinder för användning av XML 
För att bättre förstå varför myndigheter inte använder XML idag ställdes följande 
fråga; - Om ni vid er myndighet har kommit fram till att ni har behov av att använda 
XML, men ändå i nuläget har valt att inte använda XML, beror det på: 

• Brist på teknisk kompetens? 
• Brist på finansieringsmöjligheter?  
• För stor arbetsbörda/tidsbrist? 
• Avsaknad av programvara som stödjer XML? 
• Andra orsaker? 

Figur 12. Fråga 2.4 

Vi tänkte att dessa yttre faktorer kan vara anledningar till att inte använda XML, 
oavsett vilka behov man anser sig ha. På dessa frågor har mellan 20–22 myndigheter 
svarat. Vi ställde frågan om IT-kompetens då bristen på sådan på olika nivåer 
beskrivs som ett av de största hindren för myndigheters IT-utveckling.138 Med tanke 
på att IT-utvecklingen går snabbt framåt antog vi även att för stor 
arbetsbörda/tidsbrist kunde vara ett hinder. Vi antog även att avsaknad av 
programvara som stödjer XML skulle kunna vara ett problem. Frågan om 

 
138 IT-kompetens för offentlig sektor. 
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finansiering baseras på ett antagande att de givna ekonomiska ramarna är pressade 
för de flesta myndigheterna. 

I början av enkäten ställdes en fråga om anslag/omsättning vid myndigheten. 
Svaren varierade stort. Vi ställde frågan för att se om det gick att urskilja olikheter 
mellan mindre respektive större myndigheters användning och attityder till XML. 
Många av de mindre myndigheterna har svarat att XML inte är aktuellt på deras 
myndighet i nuläget just på grund av att de är en liten myndighet. Det kan bero på att 
XML är utformat för att hantera större mängder information, men även på att 
resurserna på de mindre myndigheterna ofta inte är tillräckliga. Bland de myndigheter 
som uttrycker brist på teknisk kompetens återfinns både stora och små myndigheter. 

Ytterligare en anledning som uppgavs till att inte använda XML var att alla ännu 
inte har XML-tolkande webbläsare och att XML ännu inte används i tillräckligt stor 
utsträckning. Användande av XML kan således vara en mognadsfråga. XML är inte 
lika användbart om inte många använder det. Ju fler användare desto slagkraftigare 
är XML som format. Respondenternas svar visade dock att yttre faktorer spelar stor 
roll för implementeringen av XML. 

Slutsatser 
Enligt Rogers finns det fem kriterier som måste uppfyllas för att en innovation ska nå 
spridning eller inte. En av dessa är relativa fördelar, det vill säga hur innovationen 
uppfattas i jämförelse med tidigare idéer. Ju bättre en innovation uppfattas vara, 
desto snabbare kommer man att ta den till sig. 

När det gäller återsökning, lagring, strukturering och utbyte av data, samt för 
presentation av information med tanke på flexibilitet och kvalitet ansåg myndigheterna 
att de hade ett stort behov av XML. De relativa fördelarna verkar uppfattas som 
stora. För användning av XML för presentation i olika medier och för att öka 
tillgängligheten för grupper med speciella behov, var däremot intresset något svalare. 
För administrering av information med hjälp av XML var intresset/behovet markant 
mindre. Uppenbarligen är det så att XML inte anses lösa alla problem. 

På en direkt fråga om de relativa fördelarna med XML motiverar ett byte av 
format svarade flera, dock en tydlig minoritet, att fördelarna inte motiverade ett byte i 
nuläget. Framförallt var det de mindre myndigheterna som var av denna åsikt. Det 
betyder inte nödvändigtvis att man invänder mot XML som format. Det kan även 
bero på att man helt enkelt inte har behov av större IT-satsningar.139 

 
139 Se kapitlet ”Forskningsläge”, s. 7. 
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Valente menar att innovationer som innebär ett högt ömsesidigt beroende ger en 
större kritisk massa, vilket kan göra spridningsprocessen trögare i ett inledande 
skede. XML tillhör de innovationer som, för att kunna nå sin fulla potential, kräver 
många användare. Det ömsesidiga beroendet är således stort vilket gör att spridning 
hindras av att det ännu inte är en gemensam standard. Den tolkning vi gör av 
respondenternas svar är att Valentes kritiska massa fortfarande inte är tillräckligt 
stor. Det är inte tillräckligt många som har tagit till sig XML för att det ska ge 
optimalt antal fördelar att i nuläget använda XML. Detta gäller inte dock bara de 
statliga myndigheterna. Till exempel svarade en av Gustavssons och Hälls 
respondenter att de inte kunde utöka sitt användande av XML på grund av att andra 
företag ännu inte använder XML.140 

Ytterligare två av Rogers fem kriterier för att en innovation ska nå spridning eller 
inte är komplexitet, det vill säga hur svår man tror att innovationen är att ta till sig, 
och prövbarhet, det vill säga ju lättare det är att prova en ny innovation, desto 
lättare är den att ta till sig. Myndigheterna uppgav som hinder för att använda XML; 
små resurser, brist på teknisk kunskap, för stor arbetsbörda/tidsbrist, brist på 
finansieringsmöjligheter, avsaknad av programvara som stödjer XML, avsaknad av 
XML-tolkande webbläsare, samt att XML ännu inte används i tillräckligt stor 
utsträckning. Komplexiteten och prövbarheten påverkas troligen av dessa upplevda 
hinder. Pritchard menar att XML är relativt komplext och inte så lätt att lära sig att 
koda i. Han anser att XMLs komplexitet kan utgöra ett hinder när det gäller en 
större spridning och användning. Komplexiteten ökar dessutom av att man behöver 
de rätta verktygen för att kunna använda XML.141 

Det sista av Rogers kriterier som måste uppfyllas, för att en innovation ska nå 
spridning eller inte, är synlighet. Det vill säga ju lättare man ser resultatet av en 
innovation, desto troligare är det att man tar den till sig. En väl synlig innovation 
skapar lättare uppmärksamhet och diskussion. Även Pritchard lyfter fram vikten av 
att det skrivs och talas om XML, för att öka dess spridning.142 Det som verkar ses 
som mest fördelaktigt med XML är dess potential för återsökning, lagring, 
strukturering och utbyte av data, samt för presentation av information med tanke på 
flexibilitet och kvalitet då XML är ett applikations- och plattformsoberoende format. 

Rogers menar vidare att det finns fem stadier som måste passeras innan en 
innovation kan anses ha gått igenom hela innovationsprocessen. Spridningsprocessen 
påverkas av hur snabbt en innovation passerar från kunskapsstadiet till 

 
140 Se kapitlet ”Forskningsläge”, s. 17. 
141 Se kapitlet ”Forskningsläge”, s. 16 ff. 
142 Se kapitlet ”Forskningsläge”, s. 16. 
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bekräftelsestadiet, hur snabbt olika aktörer tar till sig innovationen, samt hur snabbt 
en innovation sprids. Kunskapsstadiet befinner man sig i när man har fått vetskap 
om innovationen och lite om hur den fungerar. Övertygelsestadiet innebär att man 
har format sig en negativ eller positiv uppfattning om innovationen. I beslutsstadiet 
deltar man i aktiviteter som leder till att man antingen accepterar eller förkastar 
innovationen. Dessa beslut kan dock omförhandlas senare. I 
implementationsstadiet har man tagit till sig innovationen. I befästelsestadiet 
prövar man på nytt sitt tidigare beslut att acceptera innovationen. 

De flesta myndigheterna befinner sig i övertygelsestadiet, medan en liten del av 
respondenterna ännu inte verkade ha kommit till Rogers kunskapsstadium. Några få 
befinner sig i implementationsstadiet. En ansenlig del av respondenterna uppgav dock 
att de står inför att använda XML inom en snar framtid, vilket skulle innebära att de 
håller på att gå in i implementationsstadiet. Ytterligare ett fåtal som redan använder 
XML, särskilt de som ingår i Rättsinformationsprojektet och SHS-samarbetet, 
verkar redan befinna sig i befästelsestadiet. 

Enligt Rogers spridningsteori innebär spridning av en innovation att de som har 
kunskaper eller erfarenheter av en innovation kommunicerar den nya idén till dem 
som inte har kunskap eller erfarenhet av den. I enkäten uppgav ett flertal att de tagit 
del av Statskontorets avtal för XML-verktyg och XML-konsulter, medan ett mindre 
antal deltar i Statskontorets erfarenhetsnätverk. Statskontoret kan således antas 
spela en viktig roll som kommunikationskanal för XML till de statliga myndigheterna. 
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Slutdiskussion 

I det här kapitlet applicerar vi Everett M. Rogers och Thomas W. Valentes teorier 
på spridningen av XML bland statliga myndigheter. 

Man kan, enligt Rogers, se fyra huvudelement när det gäller spridningen av en 
innovation – innovationen, hur innovationen kommuniceras genom olika kanaler, 
tidsperioden under vilken innovationen sprids, samt det sociala system inom vilka 
innovationen sprids. Vi kommer först att analysera XML som innovation, sedan 
genom vilka kommunikationskanaler XML sprids till de statliga myndigheterna. 
Därefter undersöker vi vart de statliga myndigheterna befinner sig i 
spridningsprocessen av XML. Slutligen analyserar vi förutsättningarna för spridning 
av XML bland statliga myndigheter. 

Enligt Rogers finns det fem kriterier som bestämmer om en innovation kommer 
att nå spridning eller inte. Relativa fördelar motsvarar hur innovationen uppfattas i 
jämförelse med tidigare idéer. Ju bättre en innovation uppfattas vara, desto snabbare 
kommer man att ta den till sig. Överensstämmelse innefattar i vilken utsträckning 
man tror att innovationen överensstämmer med potentiella användares behov. 
Komplexitet innefattar hur svår man tror att innovationen är att ta till sig och att 
använda. Prövbarhet innebär att ju lättare det är att testa en ny innovation, desto 
lättare är den att ta till sig. Synlighet innebär att ju lättare man ser resultat av en 
innovation, desto troligare är det att man tar den till sig. Vi kommer nedan att 
analysera vilken potential XML har att bli ett standardformat vid statliga myndigheter 
utifrån dessa fem kriterier. 

Myndigheterna ansåg att de hade ett stort behov av XML för återsökning, 
lagring, strukturering och utbyte av data, samt för presentation av information med 
tanke på flexibilitet och kvalitet. De relativa fördelarna verkar uppfattas som stora. 
För användning av XML för presentation i olika medier, samt för att öka 
tillgängligheten för grupper med speciella behov, var däremot intresset något svalare. 
För administrering av information med hjälp av XML var intresset/behovet markant 
mindre. XML anses inte lösa alla problem, men uppfattas ändå som ett format med 
relativt stora fördelar, vilka överensstämmer med myndigheternas behov. På direkt 
fråga om de relativa fördelarna med XML motiverar ett byte av format, svarade 
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framförallt de mindre myndigheterna att fördelarna inte motiverade ett byte i nuläget. 
Det var dock en tydlig minoritet som var av denna åsikt. 

Det är inte helt lätt att lära sig att koda i XML. Visserligen är XML lättare än 
SGML, men betydligt mer krävande än HTML. Då XML är en öppen standard är 
den också gratis. Utifrån att XML är relativt enkelt och billigt att använda, kan 
XMLs prövbarhet sägas vara stor och komplexiteten relativt liten. Däremot gör 
avsaknaden av användarvänliga XML-verktyg att prövbarheten minskar och 
komplexiteten ökar något. Prövbarheten säkras däremot då de företag som bidragit 
till framtagandet av XML numera bygger in XML i framtida lösningar. Synligheten 
anser vi i nuläget vara dålig när det gäller XML som format för dokumenthantering, 
då den kritiska massan ännu inte är tillräckligt stor. För flexibla presentationer 
däremot kan synligheten anses vara större, med tanke på att användning av XML här 
resulterar i konkreta tillämpningar som till exempel wap, webb, med mera. 

XML tillhör de innovationer som, för att kunna nå sin fulla potential, kräver 
många användare. Det ömsesidiga beroendet är stort vilket gör att spridning hindras 
av att det ännu inte är en gemensam standard. Valente menar att innovationer som 
innebär ett högt ömsesidigt beroende ger en större kritisk massa, vilket kan göra 
spridningsprocessen trögare i ett inledande skede. Den tolkning vi gör av 
respondenternas svar är att Valentes kritiska massa fortfarande inte är tillräckligt stor 
och att det inte är tillräckligt många myndigheter som har tagit till sig XML för att det 
ska ge optimalt antal fördelar att i nuläget använda XML. 

Utifrån Rogers fem kriterier för om en innovation kommer att nå spridning eller 
inte, tror vi att XML har alla förutsättningar att nå fortsatt och hög spridning, både 
bland statliga myndigheter och i samhället i stort. 

Det andra huvudelementet i Rogers spridningsteori ugörs av att de som har 
kunskaper eller erfarenheter av en innovation kommunicerar den nya idén till dem 
som inte har kunskap eller erfarenhet av den. I enkäten uppgav ett flertal att de tagit 
del av Statskontorets avtal för XML-verktyg och XML-konsulter, medan ett mindre 
antal deltar i Statskontorets erfarenhetsnätverk. 

Då Statskontoret är samordnande myndighet som har fått i uppdrag att utreda 
hur man bäst kan effektivisera och ”demokratisera” den elektroniska infrastrukturen 
inom den offentliga sektorn, torde myndigheten ha intresse av att påskynda 
spridningsprocessen av XML bland statliga myndigheter. Det visas bland annat 
genom Statskontorets projekt, Ärende- och dokumenthantering, som syftar till att 
stödja myndigheterna att införa och använda XML. Vi anser dessutom att det tydligt 
framkommit av enkäten att Statskontoret spelar en viktig roll som 
kommunikationskanal i spridningsprocessen av XML bland statliga myndigheter. 
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Ju mer två parter har gemensamt desto lättare har de för att kommunicera nya 
idéer med varandra. Spridning av en innovation förutsätter dock att parterna på vissa 
punkter skiljer sig från varandra för att kommunikation överhuvudtaget ska komma 
till stånd. I och med att de statliga myndigheterna har gemensamma övergripande mål 
torde kommunikationen dem emellan vara ganska smidig. Av samma anledning 
borde de myndigheter, som ställer sig mer avvaktande till XML, inspireras av de 
myndigheter som redan har implementerat XML i sin informationshantering. De som 
redan använder XML i sin verksamhet skulle då fungera som 
kommunikationskanaler. Det finns även en uttryckt politisk önskan om att 
förvaltningen ska fungera som föregångare för IT-satsningar, varför myndigheter som 
använder XML även skulle kunna fungera som kommunikationskanal till andra än 
statliga myndigheter. Andra tänkbara kommunikationskanaler kan vara olika 
användarföreningar och innovatörerna, samt andra tidiga användare av XML – här 
kanske framför allt UK GovTalk och den amerikanska förvaltningens projekt som 
drivs av Enterprise Interoperability and Emerging IT Committee, som syftar till att 
använda XML inom Storbritanniens respektive USAs förvaltning. 

Det verkar även som att denna uppsats i sig har påverkat spridningen av XML 
bland statliga myndigheter. Flera myndigheter har visat intresse av att ta del av vår 
studie. Arkivet för ljud och bild skriver till exempel att; ”Er enkät har fungerat som en 
väckarklocka”. Genom att skicka ut vår enkät kan vi sägas aktivt ha bidragit till 
spridningsprocessen av XML. Sammanfattningsvis vågar vi påstå att XML allmänt är 
ett format som det har talats och talas mycket om vad beträffar 
informationshantering. 

Rogers menar vidare vad gäller det fjärde huvudelementet, tidsperioden under 
vilken innovationen sprids, att det finns fem stadier som måste passeras innan en 
innovation kan anses ha gått igenom hela innovationsprocessen. Kunskapsstadiet 
befinner man sig i när man har fått vetskap om en innovation och lite om hur den 
fungerar. Övertygelsestadiet innebär att man har format sig en negativ eller positiv 
uppfattning om innovationen. Beslutsstadiet är man i om man deltagit i aktiviteter 
som leder till att man antingen accepterar eller förkastar innovationen. Dessa beslut 
kan dock omförhandlas senare. I implementationsstadiet har man tagit till sig 
innovationen. I befästelsestadiet prövar man på nytt sitt tidigare beslut att acceptera 
innovationen. 

En mindre del av respondenterna verkade ännu inte ha kommit till det första 
stadiet i innovationsprocessen, kunskapsstadiet. I nuläget verkar dessa myndigheter 
inte ha tillräckligt med kunskap för att kunna ta till sig alternativt förkasta XML som 
ett format för informationshantering. De flesta myndigheterna befinner sig dock i 
övertygelsestadiet. Några få befinner sig i implementationsstadiet. En ansenlig del av 
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respondenterna uppgav att de står inför att använda XML inom en snar framtid, 
vilket skulle innebära att de är på väg in i implementationsstadiet. Ett hinder kan vara 
att XML kräver en relativt stor kritisk massa. 

Ytterligare ett fåtal som redan använder XML, främst de som ingår i 
Rättsinformationsprojektet och SHS-samarbetet, verkar redan befinna sig i 
befästelsestadiet. 

Rogers delar in aktörerna inom ett socialt system i fyra kategorier innovatörer, 
den tidiga majoriteten, den sena majoriteten, samt eftersläparna. Till 
innovatörerna hör Netscape, Microsoft, med flera bolag som kan ha ekonomiska 
intressen av spridning av XML. Det finns, som tidigare har nämnts, visserligen en 
politisk önskan att de statliga myndigheterna ska vara föregångare i användningen av 
IT – att de ska tillhöra den tidiga majoriteten. Enkätresultaten visade dock att 
myndigheterna inte är särskilt riskbenägna, utan gärna ställer sig lite avvaktande. De 
vill helst inte vara först ut. De som har tagit steget har nästan alla deltagit eller deltar i 
projekt som initierats av Toppledarforum eller Statskontoret. Om de statliga 
myndigheterna räknas till den tidiga majoriteten, den sena majoriteten eller 
eftersläparna är för tidigt att uttala sig om idag. 

Rogers menar slutligen vad gäller det fjärde huvudelementet, det sociala system 
inom vilka innovationen sprids, att en innovation kan spridas olika fort inom olika 
sociala system. Han menar att spridningsprocessen bland annat påverkas av den 
interna strukturen inom systemet, vilka behov man har, eldsjälars inverkan, och så 
vidare. Spridningen kan enligt Rogers vara både styrd och medvetet initierad men 
även relativt ostyrd, spontan. Beroende på vilken struktur ett socialt system har finns 
det, enligt Rogers, olika sätt att ta beslut om en innovation. Ett sätt är att genom 
valfritt beslut ta till sig en innovation. Man tar ett beslut att antingen ta till sig eller att 
förkasta en innovation oberoende av vad andra inom samma sociala system tar för 
beslut. Ett annat sätt att ta beslut är att ta kollektiva beslut. Alla inom systemet tar 
då ett konsensusbeslut att ta till sig innovationen eller inte. Ytterligare ett sätt att ta 
beslut på är genom ett auktoritetsbeslut. Det innebär att få personer inom ett 
system som har makt, status eller teknisk kunskap beslutar om innovationen. 
Enskilda har lite eller inget inflytande över beslutet. 

Myndigheterna är fria att bestämma över sin egen verksamhet. Gemensamt för 
myndigheterna är dock att de arbetar efter samma övergripande förvaltningspolitiska 
mål som uttrycks i bland annat 24-timmarsmyndigheten, arkivlagen, 
offentlighetsprincipen och strävan efter den medborgarcentrerade förvaltningen. Att 
ta till sig XML eller inte är således ett relativt fritt beslut för de enskilda 
myndigheterna. För effektiv informationshantering är det dock nödvändigt att så 
många myndigheter som möjligt enas om ett gemensamt format för 
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informationshantering. Något auktoritetsbeslut att använda XML finns inte. 
Statskontoret är dock av åsikten att det kan krävas en styrd samordning av 
myndigheternas val av format för informationshantering. Liknande önskemål har 
uttryckts av myndigheter.143 Spridningen av XML bland myndigheter kan redan sägas 
vara relativt planerad och styrd, dels genom Statskontorets avtal för XML-verktyg 
och XML-konsulter, dels genom deras erfarenhetsnätverk för XML. Även den 
politiska förankringen av IT-satsningar inom förvaltningen ser vi som en styrande 
aspekt. Vad är det då som hindrar spridningen av XML? 

Myndigheterna uppgav brist på teknisk kunskap, för stor arbetsbörda/ tidsbrist, 
brist på finansieringsmöjligheter, avsaknad av programvara som stödjer XML, 
avsaknad av XML-tolkande webbläsare, samt att XML ännu inte används i 
tillräckligt stor utsträckning, som hinder för att använda XML. Troligtvis påverkas 
spridningen av XML dessutom av att det är en teknisk innovation som kräver många 
användare för att kunna nå sin fulla potential. Vår tolkning är att Valentes kritiska 
massa bland statliga myndigheter fortfarande inte är tillräckligt stor. Det vill säga att 
det är inte tillräckligt många som har tagit till sig XML för att det ska ge optimalt antal 
fördelar att i nuläget använda XML. Då det ömsesidiga beroendet är stort hindras 
dessutom spridningen av att man ännu inte helt enats om gemensamma DTDer. 
Lyckas man utarbeta sådana kan XML förmodligen utgöra en enorm potential för 
informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen där stora mängder 
information byts med medborgare, företag och andra myndigheter. Rogers menar 
dock att det ofta är svårt för en innovation att få fäste. För många innovationer krävs 
det en lång tidsperiod, ofta flera år, från att de blev tillgängliga till dess att de har nått 
omfattande spridning. 

Liknande slutsatser drog Gustavsson och Häll i sin undersökning, XML i 
framtiden? – en bedömning ur ett marknadsperspektiv.144 De anser att XML har 
stor framtidspotential, men att kunskapen om XML måste öka för att påskynda 
spridningen av innovationen. De ser även osäkerheten kring gemensamma standarder 
som ett tydligt hinder för XMLs vidare spridning. Även Pritchard betonar vikten av 
gemensamma DTDer, och oroas över XMLs utveckling ifall företag och andra 
användare inte skulle kunna enas om dessa. Vidare poängterar Pritchard betydelsen 
av att XML förblir en öppen standard, tillgänglig för alla. 

Många pratar om XML och verkar söka kunskap om XML, men få har vågat ta 
steget ut. Ett exempel är biblioteken. Marknaden verkar ha stor tilltro till XML, och 
det är inte bara databranschen som har tagit till sig XML. Alltfler branscher har fått 

 
143 Se kapitlet ”Forskningsläge”, s. 6. 
144 Se kapitlet ”Forskningsläge”, s. 13 ff. 
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upp ögonen för formatet, även inom olika förvaltningar. Men den kritiska massan i 
dagsläget som använder XML verkar inte vara tillräckligt stor, varför spridningen av 
XML ännu inte tagit fart på allvar. 
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Sammanfattning 

Med en ständigt ökande mängd information ställs allt högre krav på effektiv 
informationshantering. XML, Extensible Markup Language, är en relativt ny standard 
för informationshantering som kan beskriva data och information på ett flexibelt sätt 
och som inte är beroende av specifika applikationer, operativsystem och 
leverantörer. 

Statskontoret, som har i uppdrag att utreda hur man bäst kan effektivisera den 
elektroniska infrastrukturen inom den offentliga sektorn, anser att XML har stor 
potential inom offentlig förvaltning där stora mängder information kommuniceras 
internt och externt. 

Med utgångspunkt i Statskontorets positiva inställning till XML som nytt format, 
ansåg vi det intressant att undersöka dess spridningsprocess bland statliga 
myndigheter. Syftet med vår studie var således att undersöka hur spridningen av 
XML ser ut bland statliga myndigheter. Följande frågeställningar låg till grund för 
denna studie; Vilken potential har XML att bli ett standardformat vid statliga 
myndigheter? Genom vilka kommunikationskanaler sprids XML till de statliga 
myndigheterna? Vart befinner sig de statliga myndigheterna i spridningsprocessen av 
XML? Vilka är förutsättningarna för spridning av XML bland statliga myndigheter? 

Uppsatsens teoretiska ram var Everett M. Rogers teorier kring 
spridningsprocessen av innovationer inom ett socialt system, presenterade i 
Diffusion of innovations, och Thomas W. Valentes teori om ”den kritiska massan” 
som avhandlas i Network models of the diffusion of innovations.  

Eftersom det inte finns några studier om spridningen av XML bland statliga 
myndigheter utformades en enkät som skickades till berörda myndigheter. Enkätens 
syfte var att kartlägga de statliga myndigheternas planer att använda, eller inte 
använda, XML samt få en inblick i upplevda behov, möjligheter och hinder 
relaterade till användande av XML. 

Vår undersökning visade att främst de större myndigheterna ansåg att de relativa 
fördelarna med XML var tillräckligt stora för att motivera användande av XML 
framför andra format. XMLs relativa fördelar överensstämde dessutom bättre med 
deras behov. Det fanns dock ganska många hinder för att använda XML, såsom 
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brist på teknisk kunskap, för stor arbetsbörda/tidsbrist, brist på 
finansieringsmöjligheter, avsaknad av programvara som stödjer XML, avsaknad av 
XML-tolkande webbläsare, samt att XML ännu inte används i tillräckligt stor 
utsträckning. De politiska incitamenten för implementering av XML inom 
förvaltningen kan däremot ses som goda i och med de förvaltningspolitiska mål som 
uttrycks i bland annat 24-timmarsmyndigheten, arkivlagen, offentlighetsprincipen och 
strävan efter den medborgarcentrerade förvaltningen. 

Statskontoret visade sig spela en viktig roll som samordnare och 
kommunikationskanal i spridningen av XML. Långt ifrån alla hade dock tagit del av 
Statskontorets information om XML, och kunskaperna om XML var högst 
varierande. En del visste knappt vad XML var, andra ställde sig avvaktande, många 
stod i startgroparna för att börja använda XML, medan några få redan använde 
XML. 

Slutsatsen av vår undersökning är att XML har stor potential att bli ett 
standardformat för informationshantering vid statliga myndigheter inom en ganska 
snar framtid. 
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Begrepp och förkortningar 

24-timmarsmyndighet Myndigheter som tillhandahåller interaktiva tjänster till 
medborgare och företag oberoende av kontorstider och 
geografisk belägenhet. 

ASCII ASCII är ett exempel på ett standardiserat 
teckensystem för att behandla och överföra information 
mellan datorer. Kan två ordbehandlingsprogram inte 
förstå varandra på något annat sätt, så kan de prata 
ASCII. Den ursprungliga ASCII-tabellen består av sju 
databitar, som tillsammans kan kombineras till 96 
bokstäver, siffror och specialtecken. Våra å, ä och ö 
plus en rad andra bokstäver och tecken som finns i 
olika språk världen runt kom inte med. Sedan kom en 
utökad, 8-bitars ASCII-tabell med kapacitet att återge 
256 tecken. ASCII fungerar dock bäst om man 
kommunicerar på engelska och om man kommunicerar 
med samma ASCII-version. Det grekiska, kyrilliska 
och armeniska alfabetet går till exempel inte att återge 
med en dator som pratar ASCII, i alla fall inte utan 
stora och krångliga konverteringsmanövrer eller 
specialprogram. Samma sak med hebreiska och 
arabiska som skrivs från höger till vänster. För att 
datorn ska förstå kinesiska och japanska skrivtecken 
med sina flera tusen olika varianter fungerar ASCII-
koden inte alls.145 

Databärare Informationsbärare/informationslagrare i form av 
disketter, CD-romskivor, etcetera. 

 
145 Larsmo, Ola & Ilshammar, Lars, net.wars. Kampen om nätet. 2. uppl., Stockholm, 1999, s. 104 ff. 
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Dublin Core  Dublin Core innehåller 15 så kallade element, det vill 
säga kategorier av uppgifter. Som exempel på element 
som ingår i DC kan nämnas ämne, titel, författare eller 
annan primär upphovsman, utgivare, publiceringsdatum, 
format, språk, etcetera. En av fördelarna med DC är att 
det är enkelt att använda. En utförlig beskrivning av 
Dublin Core återfinns på: URL: 
http://purl.oclc.org/metadata/dublin_core/ 

EDI EDI, Electronic Document Interchange, är ett 
internationellt vedertaget begrepp för kommunikation 
mellan organisationers datorer. Vad som utmärker en 
EDI-tillämpning är att ett dokument, eller transaktioner, 
struktureras enligt överenskomna standarder samt 
överförs genom telekommunikation. Sändningar kan 
göras mellan olika applikationer och datorerna kan 
tolka och bearbeta informationen oberoende av från 
vilken datormiljö meddelandet kommer.146 

Element Informationsmängd som definieras av ett start- och ett 
slutmärkord. 

HTML Hyper Text Markup Language. Kodspråk som ligger till 
grund för att skapa hemsidor på webben. Tack vare 
HTML kan man genom att klicka på ett markerat ord 
förflytta sig till ett annat dokument. 

Internet Ett globalt datakommunikationsnätverk. Nätet bygger 
på en sammanlänkning av mindre lokala nät till mycket 
stora nät. Internet används främst för utbyte av 
information. 

IR-forskning Forskning inom området informationsåtervinning. 

 
146 Gemensamma IT-plattformar, s. 83. 
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IT IT är en förkortning av informationsteknik, som ibland 
även används för informationsteknologi. Enligt 
Statskontoret står IT för ”metoder att förmedla 
information oberoende av tid och rum. Förmedlingen 
inbegriper även insamling, registre-ring, bearbetning, 
lagring och tillhandahållande av information.”147 Oftast 
använder man begreppet i samband med datorer och 
Internet för informationshantering.148 

Metadata Metadata betyder data om data. Bibliotekens 
katalogiseringssystem är ett exempel på ett 
metadatasystem. Syftet med användning av metadata är 
detsamma som syftet med att katalogisera och 
klassificera traditionellt utgivet material – att strukturera 
och standardisera information om information för att 
underlätta informationssökning och 
informationsåtervinning. Metadata kan vara beskrivande 
eller innehålla information om struktur, format och regler 
för administrering.149 I ett dokument kan man ge 
beskrivningar på till exempel titel, nyckelord, författare, 
version, diarienummer och datum.150 Dessa 
beskrivningar kan sedan användas när man vill återsöka 
dokument. 

Metaspråk Metaspråk är ett språk som används för att beskriva 
språk. Syftet med metaspråk är att man ska kunna ta 
fram sitt eget språk genom att ange vilka koder som ska 
användas. 

Migration Migration för lagring innebär att man behåller den 
underliggande informationen men att äldre format och 
inre strukturer ersätts av nyare.151 

 
147 Offentlighet och IT, s. 11. 
148 Ordlista, version 19, Svenska datatermgruppen, 2001, 
URL: http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a30. 
149 24-timmarsmyndighet. 
150 Arms, s. 14. 
151 Arms, s. 273 ff. 
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Märkord Det mest centrala begreppet i XML är märkord, eller 
taggar som de också kallas. Märkordet kallas 
tillsammans med sitt innehåll för element och skrivs inom 
hakparenteser. 

Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen är unik för Sverige och innebär 
att varje svensk medborgare har rätt att ta del av 
allmänna handlingar. 

RDF Resource Description Framework. En infrastruktur för 
metadata. RDF är en tillämpning av XML och har 
förutsättningar för att i framtiden kunna bli en enhetlig 
standard för metadatahantering på Internet. RDF går att 
bygga ut. Med RDF kan man använda flera olika 
system för metadata samtidigt, utan att behöva central 
kontroll och koordinering. 

SGML Standard Generalized Markup Language. Ett 
metaspråk, ett språk som beskriver ett språk.  

Statsförvaltningen Statsförvaltningens uppgift är att administrera, bereda 
och verkställa riksdagens lagar och regeringens 
förordningar och instruktioner. Den svenska 
statsförvaltningen lyder under regeringen men har av 
tradition stor självständighet.152 

Unicode  Unicode är ett teckensystem som ger varje tecken ett 
unikt nummer, oavsett plattform, program eller språk. 
Unicode använder sig av två byte till varje tecken, vilket 
ger drygt 65 000 möjliga kombinationer. Dessa 
kombinationer räcker för att kunna återge tecknen i de 
flesta språk på jorden, däribland svenskan. Fler är de 
som upptäckt fördelarna med Unicode. Till exempel har 
Unicode-standarden blivit antagen av ledande företag 
inom IT-industrin, såsom Apple, IBM, Microsoft, 

 
152 Nationalencyklopedin. 
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Oracle och många fler. Vidare används Unicode för IT-
standarder som XML, Java, JavaScript, med flera, och 
stöds av många operativsystem, alla moderna 
webbläsare och många andra produkter. Att använda 
Unicode är dessutom betydligt mer kostnadseffektivt 
jämfört med att använda andra, äldre, teckenkodningar. 
Ytterligare en fördel är att Unicode gör det möjligt att i 
en enda mjukvaruprodukt eller genom en enda 
webbplats rikta sig mot flera plattformar, språk och 
länder, utan omfattande specialanpassningar. Unicode 
tillåter även data att transporteras genom många olika 
system utan att skadas.153 

W3C World Wide Web Consortium. W3C arbetar med att 
ta fram gemensamma standarder för hur olika tekniker 
som används på Internet ska fungera, däribland HTML 
och XML. 

Webben WWW. World Wide Web. Ett hypertextsystem som 
används för att navigera på Internet. WWW är den 
mest använda tjänsten på Internet. Systemet innebär att 
datorer länkas till varandra. Ett dokument kan innehålla 
länkar till andra dokument som antingen kan ligga i den 
lokala datorn eller i en extern dator. 

Webbläsare  Också kallad browser. Används för att söka 
information på webben. De vanligaste webbläsarna är 
Netscape och Internet Explorer. 

Webbplats Ett antal sammanhållna webbsidor. En webbsida kan 
visa text, ljud och video och kopplas till andra 
webbsidor med hyperlänkar. Kallas även för en 
webbsajt. 

 
153 Vad är Unicode?, URL: http://www.unicode.org/unicode/standard/translations/swedish.html. 
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XML Extensible Markup Language. Ett metaspråk, ett språk 
som beskriver ett språk. 
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Bilaga 1 Respondenter 

Myndigheter som vi har skickat enkät till: Svarat: 

1. Arbetslivsinstitutet X 
2. Arbetsmarknadsstyrelsen X 

3. Arkitekturmuseet 
 

4. Banverket 
 

5. Barnombudsmannen 
 

6. Boverket X 
7. Brottsoffermyndigheten 

 

8. Centrala studiestödsnämnden X 
9. Datainspektionen X 
10. Domstolsverket X 
11. Energimyndigheten X 
12. Finansinspektionen 

 

13. Folkhälsoinstitutet X 
14. Försvarets forskningsanstalt 

 

15. Försvarsmakten/Högkvarteret 
 

16. Granskningsnämnden för radio och TV X 
17. Handikappombudsmannen X 
18. Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

 

19. Högskoleverket X 
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20. Högsta domstolen 
 

21. Integrationsverket X 
22. Justitiekanslern X 
23. Jämställdhetsombudsmannen 

 

24. Kammarkollegiet 
 

25. Kemikalieinspektionen 
 

26. Konjunkturinstitutet X 
27. Konkurrensverket 

 

28. Konsumentverket X 
29. Kriminalvårdsnämnden X 

30. Kungliga biblioteket 
 

31. Kustbevakningen X 
32. Lotteriinspektionen X 
33. Läkemedelsverket X 
34. Medicinska forskningsrådet 

 

35. Migrationsverket 
 

36. Moderna Museet 
 

37. Naturhistoriska riksmuseet 
 

38. Naturvetenskapliga forskningsrådet 
 

39. Nordiska museet  X 

40. Närings- och teknikutvecklingsverket 
 

41. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 
 

42. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering X 
43. Patent- och registreringsverket 

 

44. Pliktverket 
 

45. Post- och telestyrelsen X 
46. Premiepensionsmyndigheten 
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47. Presstödsnämnden 
 

48. Radio- och TV-verket X 
49. Regeringskansliet X 

50. Riksantikvarieämbetet 
 

51. Riksarkivet 
 

52. Riksförsäkringsverket X 
53. Riksgäldskontoret 

 

54. Rikspolisstyrelsen X 
55. Riksrevisionsverket 

 

56. Riksskatteverket X 
57. Rikstrafiken X 
58. Riksåklagaren 

 

59. Rådet för arbetslivsforskning 
 

60. Räddningsverket X 
61. Rättshjälpsmyndigheten 

 

62. Rättsmedicinalverket 
 

63. Sametinget X 
64. Sjöfartsverket 

 

65. Skogsstyrelsen X 
66. SMHI 

 

67. Smittskyddsinstitutet 
 

68. Socialstyrelsen 
 

69. Språk- och folkminnesinstitutet X 
70. Statens biografbyrå X 
71. Statens fastighetsverk X 
72. Statens historiska museer 

 

73. Statens institut för handikappfrågor i skolan 
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74. Statens institut för kommunikationsanalys X 
75. Statens jordbruksverk 

 

76. Statens konstråd X 
77. Statens kriminaltekniska laboratorium X 
78. Statens kulturråd X 
79. Statens kärnkraftsinspektion X 

80. Statens livsmedelsverk 
 

81. Statens ljud- och bildarkiv X 
82. Statens museer för världskultur 

 

83. Statens musiksamlingar X 
84. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor X 
85. Statens pensionsverk 

 

86. Statens skolverk 
 

87. Statens strålskyddsinstitut 
 

88. Statens va-nämnd X 
89. Statistiska centralbyrån X 
90. SIDA 

 

91. Svenska institutet 
 

92. Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
 

93. Tullverket X 
94. Ungdomsstyrelsen X 

95. Utlänningsnämnden 
 

96. Vägverket X 
97. Överstyrelsen för civilberedskap 

 

Summa respondenter 47 
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Bilaga 2 Enkät 

Enkät om användning av XML vid statliga myndigheter 

Enkäten är uppbyggd enligt följande. Första delen består av frågor som berör 
huruvida, och på vilket sätt, myndigheten initierat användande av Extensible Markup 
Language, XML. Andra delen handlar om varför myndigheten valt, alternativt inte 
har valt, att arbeta med XML. Beräknad tid för ifyllning är 10-15 minuter. För mer 
information om undersökningen se följebrevet på s. 2. 

Vi som vänder oss till dig heter Lotta Nilsson och Kajsa Eriksson, och studerar 
vid Uppsala universitet. Vi samarbetar med Statskontoret när det gäller den här 
enkäten, som kommer att ligga till grund för vår magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Vi har valt att skicka denna enkät till dig i egenskap av IT-
ansvarig vid er myndighet. Om du anser att det finns någon annan vid er myndighet 
som är bättre lämpad att svara, kan enkäten lämnas till denna person. Den här 
enkäten är dock viktig för vår undersökning, varför vi är mycket angelägna om att få 
ett svar från er. Har ni frågor angående enkäten går det bra att kontakta Kajsa 
Eriksson på e-postadress: kajsa.eriksson@bibks.uu.se 

Svar skickas senast fredagen den 14:e februari till: 
Kajsa Eriksson 
Institutionen för ABM, estetik & kulturstudier vid Uppsala universitet 
Sturegatan 9 
753 14 Uppsala 

Vänligen fyll i uppgifter om myndigheten 

Namn på myndighet/myndighetsdel:…...………………………………………. 

Uppgiftslämnare:……………………………………………………………….. 

Funktion: IT-ansvarig  Ja  Nej 

Annat…………………...………………………………………………………. 

Omsättning/anslag vid myndighet:…………….………………..…………kr/år 

Tack för er medverkan! 
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Syftet med undersökningen 

Med dagens ständigt växande informationsmängd ställs ökade krav på effektiva 
tekniska lösningar på hur man skapar, lagrar, administrerar, strukturerar och 
presenterar information – framför allt elektronisk information. Detta gäller även för 
statliga myndigheter som har en stor mängd information att hantera. Statskontoret är 
av den åsikten att XML skulle kunna underlätta myndigheters informationshantering. 
Med utgångspunkt i detta anser vi det intressant att undersöka hur de statliga 
myndigheterna ställer sig till att använda XML för att lösa kraven på effektiva 
tekniska lösningar när det gäller informationshantering. 

Syftet med den här undersökningen är att studera huruvida, och på vilket sätt, statliga 
myndigheter har påbörjat användandet av XML, och hur de argumenterar runt 
möjligheterna att med XML förbättra tillgängligheten till myndighetsinformation. 
Tillgänglighet innebär här att man har en väl fungerande lagring, administration, 
strukturering, återsökning och presentation av myndighetsinformation, och att 
myndigheten ska kunna tillhandahålla interaktiva tjänster till medborgare och företag 
oberoende av kontorstider och geografisk belägenhet. 

Frågorna som vi fokuserar oss på är: 
 

1. Använder, eller planerar statliga myndigheter att använda XML? 
2. Hur argumenterar statliga myndigheter kring att använda XML? Vilka 

för- och nackdelar ser de?  
3. Tycker man vid statliga myndigheter att XML behövs för att förbättra 

tillgängligheten, eller anser man att traditionell HTML, relationsdatabas, 
etc. räcker för att uppnå fullgod tillgänglighet? 

 
 
 

Stockholm, februari 2001 
Kajsa Eriksson och Lotta Nilsson 
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Del 1. Om, och på vilket sätt, myndigheter har initierat 
användande av XML 

1. Har er myndighet realiserat något eller några av följande påståenden? Kryssa i 
de svarsalternativ som bäst stämmer överens med er myndighet. Alternativen är 
ja, det stämmer, eller nej, det stämmer inte. 

a) Myndigheten har genomfört behovsanalyser för att ta ställning 
till XML. 

 
Ja 

 
Nej 

b) Myndigheten har fattat beslut att använda XML. Ja Nej 

c) Myndigheten har genomfört initiala satsningar på XML.155  Ja Nej 

d) Myndigheten har tagit del av Statskontorets avtal för XML-
verktyg och XML-konsulter.  

 
Ja 

 
Nej 

e) Myndigheten deltar i Statskontorets erfarenhetsnätverk för 
XML. 

 
Ja 

 
Nej 

f) Myndigheten deltar i gemensamma pilotprojekt med, till 
exempel, andra myndigheter. 

 
Ja 

 
Nej 

g) Myndigheten har upprättat interna vokabulärer i form av 
DTDer eller XML-scheman. 

 
Ja 

 
Nej 

h) Myndigheten har deltagit i upprättandet av gemensamma 
vokabulärer med andra myndigheter i form av DTDer eller 
XML-scheman. 

 
 

Ja 

 
 

Nej 

 
155 Till exempel genom att man har byggt upp nödvändig kompetens, skickat personal på kurs… 
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i) Myndigheten använder redan XML. Ja Nej 
Bland annat för;   

• Dokumenthantering. 
• Presentation av information i olika medier. 

Ja 
Ja 

Nej 
Nej 

j) Myndigheten har/planerar andra verksamheter/projekt som 
inkluderar XML, än de ovannämnda.  

 
 
Ja 

 
 
Nej 

Exempel:………………………………….………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………... 
 

2. Om ni inte använder XML, men planerar att göra det, när har ni tänkt att 

påbörja användande av XML? År ……………………………………….… 
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Del 2.  Varför använda XML? 

I de följande frågorna vill vi att du ringar in det som bäst stämmer överens vid er 
myndighet på en skala från ett till fyra. 

1 = Inget behov 
2 = Litet behov, men inte tillräckligt för att satsa på XML 
3 = Tillräckligt 
4 = Mycket stort behov 

1. Anser ni att er myndighet har behov av att använda XML för att hantera och 
tillgängliggöra information på ett för er myndighet tillfredsställande sätt - behov 
som inte går att uppfylla lika bra med HTML eller något annat format? 

1 2 3 4 

2. Om ni anser att ni inte har behov av XML; hur argumenterar 
ni?………………………………..………………………………………… 

……………………………………………………………..……………….. 

3. Om ni har svarat att ni har behov av att använda XML; i vilken grad anser ni er 
ha behov av att använda XML för att hantera och tillgängliggöra information på 
ett för er myndighet tillfredsställande sätt - behov som inte går att uppfylla lika 
bra med HTML eller något annat format, vad gäller; 

a) Återsökning? 

1 2 3 4 

Utveckla gärna ditt svar:………………………………...……………. 

………………………………………………………………………… 
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b) Lagring, med särskild tanke på långtidsbevarande? 

1 2 3 4 

Utveckla gärna ditt svar…………………………………...…………… 

………………………………………………………………………… 

c) Strukturering och utbyte av data? 

1 2 3 4 

Utveckla gärna ditt svar…………………………………...…………… 

………………………………………………………………………… 

d) Administration, med tanke på utrymmeskapacitet, uppdatering, säkerhet, 
...? 

1 2 3 4 

Utveckla gärna ditt svar…………………………………...…………… 

………………………………………………………………………… 

e) Presentation, med tanke på flexibilitet och kvalitet? 

1 2 3 4 

Utveckla gärna ditt svar…………………………………...…………… 

………………………………………………………………………… 
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f) Att öka tillgängligheten för grupper med speciella behov156? 

1 2 3 4 

Utveckla gärna ditt svar…………………………………...…………… 

………………………………………………………………………… 

g) Att kunna presentera information i olika medier? 

1 2 3 4 

Utveckla gärna ditt svar…………………………………...…………… 

………………………………………………………………………… 

4. Om ni vid er myndighet har kommit fram till att ni har behov av att använda 
XML, men ändå i nuläget har valt att inte använda XML, beror det på: 

a) Brist på teknisk kompetens?  Ja Nej 

b) Brist på finansieringsmöjligheter?  Ja Nej 

c) För stor arbetsbörda/tidsbrist?  Ja Nej 

d) Avsaknad av programvara som stödjer XML? Ja Nej 

Andra orsaker?………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 
156 Till exempel handikappade, äldre, invandrare, barn… 
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Bilaga 3 Påminnelsebrev 
 
 

Stockholm 2001-02-19 
 

Påminnelse om enkät om användning av XML vid statliga myndigheter 

Hej igen! 

Vi som vänder oss till er heter Lotta Nilsson och Kajsa Eriksson, och studerar vid 
Uppsala universitet. Enligt våra anteckningar har ni ännu inte besvarat vår enkät om 
användning av XML vid statliga myndigheter, som vi skickade ut till IT-ansvarig vid 
er myndighet i början av februari. Om ni i dagarna har skickat oss enkäten, ber vi er 
att överse med denna påminnelse.  

Vi samarbetar med Statskontoret när det gäller den här enkäten, som kommer att 
ligga till grund för vår magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Den 
här enkäten är viktig för vår undersökning, varför vi är mycket angelägna om att få 
ett svar från er. 

Om ni har några frågor eller behöver få enkäten skickad igen, tveka då inte att 
kontakta oss på e-postadress: kajsa.eriksson@bibks.uu.se  

Enkäten skickas till: 

Kajsa Eriksson 
Institutionen för ABM, estetik & kulturstudier vid Uppsala universitet Sturegatan 9 
753 14 Uppsala 

Tack för er medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 
Kajsa Eriksson och Charlotta Nilsson 


