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Sammanfattning 
Det har i allt större utsträckning blivit viktigt för företag och andra verksamheter med stora 
organisationer att ha en väl fungerande webbplattform där innehållshantering är en 
väsentlig funktion. Polopoly är ett svenskutvecklat webbaserat innehållshanteringssystem 
som i Europa men främst i Norden används av flertalet stora medieföretag.  
 
Vårt syfte har varit att åt företaget Qurius analysera detta verktyg och framställa ett underlag 
som ska ge företaget möjligheten att vid kundkonsultationer kunna avgöra när Polopoly är 
en passande lösning att föreslå. Genom fallstudier hos företag som använder produkten i 
dagsläget är vår uppgift att tydliggöra de utmärkande egenskaper som gör Polopoly till ett 
konkurrenskraftigt publiceringsverktyg. För att analysen ska kunna sättas i perspektiv 
kommer relevanta aspekter att jämföras med en produkt av liknande slag. 
 
Mot bakgrund av de resultat vi kommit fram till i rapporten kan Polopoly anses vara ett 
fördelaktigt alternativ ur ett antal synpunkter. Dessa har vi samlat i ett antal slutsatser om 
Polopolys egenskaper och vilka typer av organisationer de lämpar sig för.  

Abstract 
It has in a broader extent become important for companies and other organizations with 
large organizations to have a properly functioning web platform where content management 
is an essential part. Polopoly is a web content management system developed in Sweden, 
used by several European corporations but foremost Scandinavian such working in different 
media related business areas.  
 
Our aim has been to analyze this tool and render a report which hopefully will assist the 
initiator of our thesis; a consulting enterprise called Qurius, in their negotiations with 
future customers, when to suggest Polopoly as a suitable content management solution.  
By using case studies at companies currently using Polopoly, our goal is to define which 
characteristic makes the product a competitive publishing tool. To put our analysis in 
perspective, we will compare the most important aspects of Polopoly with a similar product. 
 
According to the results of our investigation we consider Polopoly being a beneficial choice 
with regard to a number of important parameters. Finally we have summarized these 
properties in a list of examples explaining in which cases Polopoly is a preferable alternative 
as a web based content management platform. 
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Förord 
Vi vill passa på att tacka vår handledare på Qurius, Adriene Habet, som stöttat oss och 
bistått med vägledning och råd i arbetet. Med tanke på att betydande delar av våra resultat 
kommer från de personer som varit behjälpliga i våra fallstudier vill vi också passa på att 
nämna dessa representanter. Stort tack till Leif Stenbom, Tom Isaksson och Mikael 
Hamström på SMHI, Erik Melkersson, Patrick Moreau-Raquin och Joakim Nejdeby vid 
Linköpings universitet, Magnus Müller på IDG samt Sharon Karlsson på SJ. Vi vill dessutom 
uttrycka vår uppskattning för den information vi fått från Polopoly genom Hans Olsson, Eli 
Keren och Jesper Persen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Polopoly är ett svenskutvecklat Javabaserat innehållshanteringssystem, ett så kallat CMS 
(content management system) som baseras standardtekniker och tillhandahåller öppna 
och dokumenterade API:er1. Polopoly används i dagsläget på flera företag där stora 
mängder information publiceras på Internet. Aftonbladet, Dagens Nyheter, TV4, SVT 
och SMHI är några exempel.  
Vårt examensarbete utförs på uppdrag av det Linköpingsbaserade konsultföretaget 
Qurius, vilka arbetar med bland annat systemutveckling där olika typer 
applikationslösningar och företagsportaler är viktiga affärsområden. Företaget har sedan 
flera år även erbjudit sina kunder några alternativa CMS, huvudsakligen Microsoft CMS 
och numera Microsoft Office SharePoint Server 2007, förkortat MOSS, i sina uppdrag. I 
takt med att ett ökat antal affärer görs med programvaror baserade på öppen källkod 
tilltar nu behovet av kunskap och kompetens kring utveckling utanför Microsoftmiljöer, 
exempelvis i Java. Eftersom publiceringssystem hör till de produkter Qurius förmedlar 
och arbetar med finns nu ett intresse och behov av att veta i vilka lägen Polopoly, hellre 
än något annat CMS är mer lämpligt att föreslå företagets kunder, för att på bästa sätt 
möta deras önskemål. 

1.2 Syfte 
Huvuduppgiften består av en analytisk studie av Polopoly samt att ställa resultatets mer 
intressanta delar mot jämförbara egenskaper hos ett konkurrerande CMS. Utifrån denna 
undersökning är vår målsättning att kunna skapa ett underlag som Qurius kan använda 
då de behöver avgöra när Polopoly är det mest lämpliga alternativet att erbjuda sina 
kunder. 

1.3 Frågeställning 
Den övergripande frågeställningen att besvara är för vilka kunder Polopoly är en lämplig 
lösning som webbplattform. Den fråga vi därför avser att besvara är vilka egenskaper i 
Polopoly som gör det till ett konkurrenskraftigt CMS i förhållande till ett företags 
organisation, och ställa dessa aspekter i förhållande till en jämbördig produkt. 

1.4 Metod 
Vi kommer framförallt att granska innehållshanteringssystemet Polopoly och jämföra det 
med ett alternativt system med avseende på en rad väsentliga aspekter. Det 
publiceringsverktyg vi valt att jämföra Polopoly med är Microsoft Office SharePoint 
Server 2007, förkortat MOSS, med anledning av att det systemet i dagsläget är Qurius 
preferensverktyg vid utveckling av portaler för innehållshantering och liknande tjänster. 
Inledningsvis kommer vi med hjälp av facklitterära studier skaffa oss en grundläggande 
bild av hur ett innehållshanteringssystem fungerar ur en generell synvinkel. Detta för att 
kunna sätta Polopolys uppbyggnad i ett sammanhang.  
För att få en inblick i hur Polopoly uppfattas av oberoende parter kommer vi att 
genomföra fallstudier hos fyra organisationer och företag som använder sig av Polopoly, 
då det i dagsläget inte finns någon litteratur om produkten. Våra val av lämpliga 
företag/organisationer att vända sig till utgick från Polopolys kundlista samt rådet från av 
Qurius att kontakta myndigheten SMHI2 eftersom organisationen var en befintlig kund 

                                                      
1 http://www.polopoly.se/extra/jsp/polopoly.jsp?d=209&a=685&l=sv_SE 
2 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. 
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till Qurius i Polopoly-relaterad konsultverksamhet. 
Tanken med fallstudierna är att hitta betydelsefulla aspekter och att ställa dessa mot 
jämförbara egenskaper i ett annat CMS. Analys och jämförelse kommer vi att 
komplettera med egna erfarenheter som vi skaffat oss utifrån en genomgång av den 
övningskurs som Polopoly erbjuder utvecklare.  

1.5 Vetenskaplig förankring 
Innehållshanteringssystem som verktyg för publicering på webben och på olika typer av 
interna nät är ett relativt nytt arbetssätt. Även om en del facklitteratur om 
innehållshantering som koncept finns att tillgå har vi bara kunnat utnyttja denna till att 
få en generell uppfattning om hur CM-system fungerar. I detta fall rör emellertid 
uppgiften en analys av ett specifikt system och vissa anknytande aspekter. För att samla 
in relevant material att basera våra resultat, jämförelser och diskussion på har vi valt att 
intervjua representanter från företag som använder Polopoly, där frågorna ställs utifrån 
en vetenskapligt dokumenterad metod.  

1.6 Vetenskaplig metod 
1.6.1 Insamling av teori 
De script- och programmeringsspråk samt övriga tekniker som på olika sätt hänger 
samman med Polopoly (och MOSS) har beskrivits utifrån erkända källor på Internet 
samt tryckt facklitteratur. Den tekniska beskrivning om Polopoly som återfinns i 
rapporten baseras på material från företaget Polopoly samt på uppgifter från vår 
handledare, alternativt data vi själva samlat in genom studier och tester av 
publiceringsverktyget. 

1.6.2 Insamling av empiri 
Samtliga intervjuer har spelats in för att kunna föra en vettig dialog med de 
företagsrepresentanter vi träffat istället för att behöva anteckna alla angelägna detaljer 
skriftligt och därmed avbryta rytmen i dialogen. Inspelningarna från intervjuerna 
sammanfattades skriftligt för att kunna utnyttjas på bästa sätt till att hitta de mest 
intressanta aspekterna att ta hänsyn till vid val av CMS. Genom att principiellt ställa 
öppna och på minsta möjliga sätt ledande frågor har förhoppningen varit att få utförliga 
och objektiva svar.3 

1.7 Avgränsningar 
Utbudet av publiceringssystem är stort. För att anpassa analysdelen till de tio veckor vi 
har på oss har vi i samråd med Qurius valt att fokusera jämförelsen på det 
Microsoftsystem som de sedan tidigare använder, det vill säga MOSS.  
För att kunna sammanställa rapporten på de tio veckor vi haft som mål att kunna 
genomföra projektet på, har vi avgränsat omfattningen av fördjupningen i Polopoly. Då 
användbarhet är en viktig aspekt för hur en användare kan anpassa sig till ett nytt 
system, hade en relevant aspekt varit att undersöka hur pass användarvänligt och 
intuitivt Polopolys gränssnitt uppfattas. Eftersom området användbarhet är en stor 
uppgift att grundligt studera avstod vi från detta.  
 
En för vår egen del beklaglig avgränsning i vårt arbete har varit att utelämna ett praktiskt 
inslag som vi tänkt komplettera våra teoristudier med. Om detta hunnits med inom vår 
tidsram hade vi kunnat skaffa oss en djupare insikt i utvecklingsmiljön i Polopoly och 
gett rapporten ett bredare tekniskt innehåll.  

                                                      
3 Kuniavsky M, 2003. Observing the user experience. 
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Då vi går en ingenjörsutbildning var ett önskemål att undersöka Polopoly ur ett tekniskt 
perspektiv. Vi kunde dock fått ett bredare tekniskt djup i vår rapport om vi hade haft mer 
tid att befatta oss med Polopoly som utvecklingsverktyg i kombination med en större 
tidsram. Vi fick därför begränsa oss till att göra denna fördjupning i den utsträckning vi 
haft tid med. 

2. Huvuddel 
Vi har erfarit att det finns delade meningar om hur man kan beskriva och skilja 
byggstenarna i ett CMS. Dock har vi efter fördjupning på detta område funnit att det 
vanligaste sättet är dela upp ett CMS i tre huvuddelar. Med detta som grund har vi valt 
att utgå från författaren Bob Boikos synsätt i boken Content Management Bible (2004) 
för att i detta inledande kapitel kunna ge en generell bild av hur ett CMS är uppbyggt. 

2.1 Vad är innehåll? 
Innebörden av begreppet innehåll, de komponenter som ett CMS är uppbyggt av, är inte 
helt självklar. För att förklara vad konceptet innebär bör det brytas ner i olika delar. En 
dator kan inte bearbeta innehåll utan kan endast hantera rå data, som till exempel 
nummer, ord eller bilder, som i sig inte har någon mening. För att omsätta data till 
något meningsfullt måste kompletterande information om data tillföras. Denna 
beskrivande information benämns som metadata och gör att data som datorn då kan 
hantera är användbar i ett innehållshanteringssystem. Vidare anses innehåll vara 
information som är strukturerad på ett sätt som gör att en dator kan använda den för ett 
specifikt syfte eller användningsområde (till exempel i ett CMS). För att man på ett 
effektivt sätt ska kunna använda den information som är aktuell behövs ett sätt för att 
organisera densamma.  
Innehållshantering kan ses som ett sätt att namnsätta information. Ett namn på t.ex. en 
person innefattar inte bara namnet i sig utan får även en beskrivande innebörd av just 
denna person. Man kan se ett namn som en sorts användbar och minneskapabel 
behållare i vilken förenade, annars olikartade, delar av information samlas. Detta sätt 
utnyttjas vid innehållshantering för att på ett effektivt sätt hantera data och information. 
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2.2 CMS – överblick 
Om man betraktar ett CMS ur en generell synvinkel är dess uppgift att samla, behandla 
och publicera stycken av information i form av de komponenter som bygger upp ett 
CMS. Enligt Boiko kan man illustrera hur denna process hänger ihop med en 
schematisk överblick enligt Figur 1: 

 
Med början från vänster sida, insamlingssystemet, åskådliggörs hur rå information 
omformas för att skapa väl organiserade innehållskomponenter. Vidare lagras dessa 
komponenter i hanteringssystemet, vilket fungerar som en sorts databas. Till sist 
används dessa komponenter av publiceringssystemet för att som sista instans skapa olika 
former av publikationer.  
Dessa logiskt separerbara delar är dock inte att betrakta som av varandra helt oberoende 
system. Hanteringssystemet kan ses som en del av insamlingssystemet. Detta eftersom 
man ofta i dessa sammanhang tillfälligt lagrar innehåll i innehållsförvaringen i 
hanteringssystemet innan informationen är helt bearbetat. Liknande samband finns 
även mellan hanterings- och publiceringssystemet, då till exempel 
komponentförvaringen ofta finns på den sajt som byggs upp. Det är därför svårt att 
särskilja en sajt från systemet som publicerar den. 
Även publiceringssystemet och insamlingssystemet har gemensamma uppgifter. De 
publicister som författar artiklar med hjälp av ett CMS skriver in sitt material i de 
formulär som finns i användargränssnittet, varpå innehållet skickas till förvaringsmiljön. 
Kopplingen mellan systemen kommer sedan av att man i vissa fall skapar de formulär 
som insamlingssystemet använder, i publiceringssystemet.  
 
 
 

Figur 1: CMS - överblick 
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2.2.1 Insamlingssystemet 
Insamlingssystemet har ansvar för de processer som äger rum innan en viss bit av 
innehåll är redo för publicering. Mer konkret handlar det om hur systemet skickar 
innehåll, exempelvis en författad artikeltext genom en konverterings- och 
föreningsprocess. När innehåll skapas från scratch, kan detta jämföras med när 
författaren skriver sin text till en viss artikel.  

2.2.1.1 Samla information 
När information ska infogas i ett CMS samlas den in från två typer av källor. Den ena 
typen är de som är skapade för att kunna återanvändas, vilket innebär att informationen 
antingen är uppmärkt i sitt ursprung (exempelvis med XML-taggar) eller att 
informationen redan är segmenterad och innehåller metadata. Den andra typen är av 
det slaget att informationen måste bearbetas för att kunna användas i ett CMS. 
Exempelvis ett papper med tryckt text som måste digitaliseras samt bearbetas, till det 
skick som nämnts innan, för att bli en användbar fil i systemet. 

2.2.1.2 Konvertering 
Innehållet måste få en viss struktur eller ett visst format för att passa in i de standarder 
som gäller för aktuellt CMS. Konverteringen sker genom att materialet bearbetas i tre 
steg. Först avlägsnas överflödig information från innehållet, i form av till exempel 
headers och footers från ett html-dokument. Sedan anpassas innehållet till ett binärt 
format vilket överensstämmer med den standard som gäller i aktuellt CMS. Här skiljs 
även dess struktur från presentationsformatet. Till sist förtydligas strukturen på 
innehållet, alternativt genomförs nödvändiga förändringar i densamma. 

2.2.1.3 Förena informationen 
Utöver detta (konvertering utförs endast om det är nödvändigt) måste innehållet sedan 
sammanfogas på ett sätt där åtskiljd information får ett gemensamt mönster. 
Konverteringen kan ordnas genom att publicerat material följer en viss policy (som inom 
en organisation sammanställts gemensamt). Att till exempel skriva publikationer på ett 
grammatiskt och språkligt korrekt sätt samt att innehållet får rätt framtoning är en 
aspekt som bör ingå i en sådan policy. 
Man kan använda termen segmentering i avseende att skapa användbara komponenter 
av det innehåll som finns tillgängligt. Dock bör man först veta vilken sorts källa dessa 
komponenter har. Antingen skapas de en åt gången medan man till exempel författar en 
text, eller som insamlad information vilken segmenteras i efterhand eller under 
konverteringsprocessen. Den mest väsentliga egenskapen man behöver känna till om de 
innehållskomponenter som införs till systemet är hur de ursprungligen är uppmärkta.  
 
För att införa nytt innehåll till systemet genomförs en process som ser till att metadata 
som ska kopplas till innehållet sker på ett korrekt sätt. Detta beskrivs mer konkret i en 
senare del av rapporten om innehållshantering i Polopoly. 

2.2.1.4 Servicestöd 
För att underlätta funktionerna i insamlingssystemet finns ett inbyggt hjälpmedel. Den 
huvudsakliga uppgiften är att assistera vid införandet av innehåll till förvaringsmiljön (se 
stycket nedan). Detta kan delas upp i två kategorier; dels att införa författade 
komponenter direkt till förvaringsmiljön, dels att hämta in en eller ett parti redan 
skapade komponenter till densamma.  
Det material som ska publiceras i ett CMS skapas oftast i ett webbaserat formulär där 
text, metadata och tillhörande media införs. 
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2.2.2 Hanteringssystemet 
Den viktigaste funktionen för denna del av innehållshanteringssystemet är att förse 
innehållskomponenter och övriga resurser med en bestående förvaringsmiljö. 
Förvaringsmiljö, arbetsflöde och administrering är de resurser som hjälper användare av 
systemet att få kontroll på vilket innehåll som finns tillgängligt och dess placering i 
systemet. Hanteringssystemet har som ändamål att delge information om 
innehållskomponenter, en översikt om hur de används samt behörigheter till dem.  

2.2.2.1 Förvaringsmiljö  
Denna resurs består av databaser, filbibliotek och övrigt innehåll som sparas i 
systemstrukturer i CMS:et. Förvaringsmiljön utgör huvuddelen av hanteringssystemet.  
För att kunna använda komponenter till publicerat material måste de föras in till 
förvaringsmiljön genom insamlingssystemet. De innehållskomponenter som 
förvaringsmiljön förfogar över kan delas upp i två typer. Den ena består av komponenter 
sparade i relations- eller XML-objektdatabaser (den senare utgörs av komponenter 
uppmärkta med XML-taggar), alternativt en blandning av de båda vilket är allt vanligare 
i dagens databaslösningar. Den andra typen är konfigurations- och kontrollfiler som till 
exempel in- och utmallar och behörighetsfiler.  

2.2.2.2 Administrering 
Administration av ett CMS krävs för att upprätta strukturer och parametrar för 
innehållet, vilket genomförs i alla tre delsystem. I insamlingssystemet fyller detta system 
funktionen att hantera bland annat initieringen av behörigheter för användare, 
inställningar och behandling av metadata samt att stå för underhåll av de strukturer och 
arbetsflöden som används i innehållshanteringssystemet.  
Vidare förses hanteringssystemet av administratörer med bestämmelser för 
behörigheter, backup och arkivering. För material som publiceras genom 
publiceringssystemet har administratörerna till uppgift att se till så att de enheter, såväl 
hårdvara som mjukvara, som ett CMS består av fungerar som de ska och att de levererar 
under hög belastning.  

2.2.2.3 Arbetsflöde 
I ett CMS används arbetsflöden som ett sätt att koordinera och schemalägga de 
processer som innehållet genomgår för att kunna publiceras. Detta tillämpas över hela 
förloppet från insamling av innehåll tills dess att den är klar för publicering. Som 
exempel kan nämnas skapandet av komponenter och sammansättningen av dem. Vidare 
används även arbetsflöden för tidigare nämnda processer då material ska arkiveras och 
säkerhetskopieras. Då material bearbetas av publiceringssystemet kan arbetsflöden 
användas för att kvalitetssäkra de publikationer som skapas av användarna. 

2.2.2.4 Versionering 
Versionering kan liknas vid backup, även om det har en annan uppgift än vad 
lagringsfunktionen har i ett CMS. Poängen med lagring är att säkra data man inte vill 
förlora. Men data i form av innehåll av olika slag behöver i många fall också kunna 
sparas i olika versioner för att slippa felaktiga ändringar som inte går att ångra. Med 
versionering behålls och särskiljs alla versioner av texter eller andra filer utifrån tidpunkt 
för senaste redigering. Skillnaden mellan vanlig lagring av filer och versionering ligger i 
att filen man arbetat med ersätter den föregående versionen när man sparar filen. Om 
programvaran som används har versioneringsstöd sparas den ändrade filen som en egen, 
utöver den/de tidigare versionerna av densamma. 
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Versionering kan ske på två sätt, antingen automatiskt eller manuellt: 
 

• Innehåll sparas i en ny version vartefter en ändring görs, per automatik.  
• Innehåll sparas på kommando, alltså när till exempel publicisten eller redaktören 

väljer att spara via det grafiska gränssnittet. 
 
Entiteter som bör kunna versioneras är: 
 

• Delar av artiklar eller andra komponenter, exempelvis kan en behöva rubrik 
ändras i flera steg innan den publiceras. 

• Hela komponenter, till exempel artiklar, ska kunna följas upp historiskt. 
• Behörighetsstrukturer, alltså vem som har haft tillgång till vilka komponenter 

över en tidsperiod. 
• Mallar för publicering med olika versioner kan användas för att se till den 

ändring som görs skickas till rätt instans i publiceringssystemet, beroende på den 
ändrade komponentens version. 

• Hela sajter kan behöva beskådas i olika tidigare versioner. Detta är särskilt viktigt 
om det exempelvis gäller juridiskt material som behandlar avtalsvillkor eller 
överenskommelser.4 

 
Vill man kunna återställa en gammal version av någon innehållskomponent eller 
liknande finns vissa krav på versioneringen i ett CMS: 
 

• Det bör vara enkelt att för en användare att hämta tidigare versioner utan att ta 
hjälp av administratörer av lagringstjänsterna organisationen förfogar över. 

• Finns ett överskådligt sätt att se vilka versioner som sparats sedan tidigare, och 
kan dessa beskådas i detalj? 

• Kan en gammal version hämtas för att ersätta en nyare eller bara återställas till 
ytterligare en ny komponent? 
 

Det är inte alltid klasklart vilken av två snarlika versioner som är aktuell. En kan vara 
sparad i en databas och en annan i ett dokument som i sin tur ligger i ett fillager. I en 
sådan situation behövs ett sätt att avgöra vilken av versionerna som gäller eller vad som 
skiljer dem åt och ett sätt att presentera dessa skillnader.  
Ett gränssnitt som jämför versionerna och på något vis åskådliggör olikheter om sådana 
finns är en möjlighet. Avvikelser i en version jämfört med en annan kan markeras med 
en annan bakgrundsfärg om det handlar om en text. 
Annars kan en sammanställning av gjorda ändringar i en komponent i rapportform vara 
ett annat sätt att hitta rätt version. Någon av dessa bör återfinnas i de flesta CMS eller 
bredare produkter med innehållshantering som en av flera tjänster, enligt Boiko (2005).  
Dessa funktioner kan utökas ytterligare med exempelvis en inställning som tar 
användaren genom alla jämförelser i flera steg eller tillåter att ändringar görs direkt i de 
jämförda dokumenten (och tillåter att ett nytt dokument samtidigt skapas). Vid ett 
eventuellt köp av CMS kan dessa eller liknande utökade funktioner urskilja ett mer 
komplett system i samband med ett urval och bör med fördel efterlysas. 

                                                      
4 Versioning and 'back in time' http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_publishingmodels/index.html. 
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2.2.2.5 Anslutningar till övriga system 
Det är nödvändigt att ansluta ett CMS till organisationens LAN (local area network) eller 
WAN (wide area network) för att kunna använda alla resurser som behövs för att till 
exempel ta emot eller utplacera (se till så att data skickas till rätt plats i filsystemet) 
innehåll. 
För att underlätta arbetet då användare behöver information om grupper av personer 
eller avdelningar där anställda kan ha gemensamma yrkesuppgifter, är det viktigt att 
med stöd av ett företags personalregister kunna koppla ihop ett CMS med 
administreringssystemet. 
Då ett företag använder externa produkter som inte är en del av deras 
innehållshanteringssystem är det väsentligt att metadata som används ständigt 
uppdateras i paritet med motsvarande metadata i CMS:et. 

2.2.3 Publiceringssystemet 
I denna sista del av hanteringen är uppgiften att med det insamlade och bearbetade 
innehåll som återfinns i förvaringsmiljön, skapa färdiga publikationer.  

2.2.3.1 Mallar 
De mallar som används i ett CMS fungerar som ett verktyg för att vid skapandet av en 
publikation, bestående av innehåll från förvaringsmiljön, förse denna med en logisk 
uppbyggnad. Detta sker oftast med hjälp av ett uppmärkningsspråk som exempelvis 
XML. De huvudsakliga beståndsdelarna i en sådan mall är bland andra statiska element 
som till exempel text, bilder eller skript som ej behöver någon bearbetning.  Uppgiften 
att hämta komponenter från förvaringsmiljön samt att formatera dessa sköts också av 
publiceringsmallarna. Även tillhörande metadata följer med i denna process. Dessutom 
ingår tjänsten att konvertera innehåll och upprätta en för syftet användbar navigation i 
publiceringssystemet. För att integrera extern data och funktionalitet står dessa mallar 
för anropen till externa tjänster som hämtar detta. 

2.2.3.2 Publiceringstjänster 
För att skapa webbsajter och publikationer behövs ett stöd för att kunna skicka innehåll, 
komponenter och metadata. För de mallar som bygger upp publikationerna finns ett 
understöd i form av applikationslogik (hur ett program arbetar) och tjänster för extern 
data. Dessa har som funktion att hämta och exekvera mallarna vilket innefattar tjänster 
som konvertering, hämta innehåll och att utföra de anrop som kommer från mallarna i 
form av navigationsuppbyggnad. Det finns även stöd för de publikationer som 
slutanvändarna nyttjar vilket till exempel kan innebära utökade uppdateringar till en viss 
webbsajt eller att förse externa dokument med utskriftsdetaljer. För att kunna använda 
data som kommer från utomstående system (som till exempel e-handelstransaktioner) i 
ett CMS finns ett understöd för att kunna upprätthålla en kontakt mellan de två 
systemen. Den information som är relevant i sammanhanget kan vara till exempel 
företagsrelaterad data som man vill använda men ej lagra i förvaringsmiljön. 

2.2.3.3 Webbpublikationer 
Oftast när man pratar om publikationer skapade i ett CMS är huvuddelen av dem just 
webbpublikationer vilka beskådas i verksamheters externa eller interna nätverk. 
Eftersom det finns statiska och dynamiska publikationer hanteras de olika i systemet. 
Statiska sidor levereras som HTML-filer med hjälp av ett tillvägagångssätt vid publicering 
som administratören sköter via det grafiska gränssnittet. Dessa sidor skapas alla på en 
gång i ett CMS och för att producera dessa nyttjas publiceringstjänsterna tillsammans 
med de mallar som behövs för ändamålet.  
För de dynamiska publikationer som ska ingå i en sajt skapas dessa en åt gången. 
Närmare bestämt skapas de när en användare genom att klicka på ett dynamiskt 
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material på sajten, vilket leder till att ett sidanrop skickas till webbservern. Enligt Boiko 
har de publiceringstjänster som tar hand om anropet tilluppgift att utföra följande: 
 

• Ladda publiceringsmallen  
• Förse densamma med de parametrar som följer med vid sidanropet 
• Exekvera koden i publiceringsmallen för att producera en färdig sida 
• Skicka tillbaka den färdiga sidan till webbservern för beskådning 

 
Dessutom bör även övriga typer av publikationer nämnas eftersom ett CMS inte enbart 
publicerar webbsidor. Återanvändbart innehåll, vilket innebär material som är 
färdiguppmärkt och redo att användas, och PDF-filer är exempel på externa 
publikationer som kan infogas i innehållshanteringssystemet. Dessa behandlas på ett 
liknande sätt för att publiceras i ett CMS. Dock kan dessa behöva viss bearbetning för att 
passa in i den struktur som erfordras för att kunna publicera materialet.   

3. Polopoly 

3.1 Bakgrund 
Polopolys resa tog sin början 1996 när företaget fick i uppgift att bygga ett 
webbpubliceringssystem åt Dagens Nyheters webbplats. På DN önskade man sig ett 
verktyg som inte begränsade erfarna medarbetare i publiceringsarbetet utan snarare 
öppnade för största möjliga egna inflytande av webbplatsens utformning och innehåll.5 
På Polopoly valde man redan från och med första version av systemet att använda Java 
för att inte inskränka produktens kompabilitet. Man ville från start ge systemet möjlighet 
att kunna kopplas ihop med andra dåvarande och framtida webbtekniker, såsom 
portalverktyg och olika webbapplikationer.  
Kompabiliteten sträcker sig till att Polopoly går att använda på i valfri systemmiljö, med 
kravet att Javastöd finns och därmed även ett databasstöd i form av JDBC6.  
På Polopoly har man valt att använda enterpriseversionen av Javaplattformen, J2EE i sin 
systemutveckling. Anledningen till detta är att J2EE innehåller EJB (Enterprise 
JavaBeans)7 vilken är en utökning av Java som förenklar distribution av data inom ett 
nätverk och därmed installationen och driften av Polopoly. 
Skalbarhet var ytterligare en viktig faktor vid utvecklingen och löstes genom att hålla den 
logiska arkitekturen separat från innehållet samt att ett cachingsystem i flera nivåer ger 
snabbare leveranser av innehåll (förklaras närmare senare i avsnittet).  
Den tekniska beskrivning som följer nedan baseras till stora delar på dokumentation som 
behandlar Polopolys version 8 i olika steg av produktutvecklingen. Någon grundläggande 
beskrivning av version 9 har vi inte kunnat åstadkomma av den enkla anledningen att 
någon komplett teknisk redogörelse för denna version och nyare inte fanns tillgänglig 
under den period rapporten skrevs.  

3.2 Licensmodeller 
I tidigare versioner av Polopoly (version 8 och äldre) har plattformen erbjudits i ett 
företagspaket med alla moduler inkluderade. Sedan dess har plattformen 
vidareutvecklats i flera led och finns nu i version 9.9. I dagsläget finns tre olika 

                                                      
5 Polopoly Technical Whitepaper 
6 JDBC står för Java database connectivity och kan beskrivas som ett kopplingsverktyg för alla anslutningar 
mellan Javaspråket och de flesta SQL-baserade databastyperna. 
7 Se bilaga 
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licensformer att välja mellan när man vill införskaffa Polopoly.  
Modulerna kan köpas var och en för sig eftersom de är tänkta att kunna integreras med 
en kunds befintliga system via nätverk. Men det finns även möjlighet för större bolag att 
köpa en paketlösning man kallar koncernlicens, till vilken man själv får avgöra vilken 
eller vilka moduler man önskar ska ingå. Vidare finns en rabatterad modell att tillgå för 
icke vinstdrivna samhällsorgan som till exempel universitet och 
välgörenhetsorganisationer.  

3.3 Arkitektur 
Tekniskt sett kan Polopoly beskrivas på liknade sätt som i den generella genomgången. 
De tre nivåer ett CMS delas upp i återfinns med liknande sammansättning även i 
Polopolys arkitektur. 
 
Det ”understa” lagret kallas datalagret (se Figur 2) men kan liknas vid den tidigare 
beskrivna förvaringsmiljön. Datalagret hanterar all långvarig lagring i databaser och 
filsystem som behövs för att all nyligen tillagd eller ändrad innehållsinformation ska 
kunna behållas och vara samlad.  
Databasdelen anlitas för lagring och indexering av innehållsdata, vilket krävs för att klara 
snabba sökningar efter arkiverat innehåll. När nytt innehåll läggs in sparas det dessutom 
inbakat i objekt i ett fillager. Därifrån kan innehållet (exempelvis en brödtext eller en 
bild) snabbt hämtas av övriga delar i systemet med hjälp av ett namn och ett unikt ID för 
varje objekt. 
Inom fillagret finns dessutom två avdelningar; en för lagring av nyligen producerat 
material och en för publicerat material. När innehåll ska skickas ut för att visas på en 
sajt kopieras det från den första avdelningen till ”livesidan” med hjälp av FTP8 eller 
SFTP9. 
 
Andra lagret är nära kopplat till förvaringslagret. Vad tidigare benämnts som 
hanteringslager utgörs i Polopoly av ett logiklager i form av Content Manager-servern 
som inryms i en EJB-container10. EJB-stödet innebär att Content Manager-delen är en 
flexibel server som kan byggas upp med funktionalitet (exempelvis rutiner för säkerhet 
eller redundans) efter varje organisations behov. Eftersom servern använder de regler 
och instruktioner för distribution av data som EJB behandlar, kan servern delegera 
arbetsprocesser till andra sådana inom arkitekturen. Logiklagret består av en mängd 
Javaklasser som innehåller metodik för mottagande, behandling och presentation av 
data. I Javaklasserna definieras exempelvis innehållsobjekten i Polopoly, dels för intern 
(redaktörsgränsnittet) och extern (webbsajt) presentation.  
Content Manager-servern kan därmed ses som ett trafiknav för leveranser av innehåll till 
alla disponibla kanaler. Det kan gälla förmedling av innehåll till mobila enheter, 
tilläggsmoduler i form av Polopolys verktyg för diskussionsforum eller tillhörande system. 
 
Det yttersta lagret fungerar som ett publiceringslager och innehåller Polopolys verktyg 
för att snabbt leverera innehåll via rätt kanal. I publiceringslagret används 
webbcontainers11 och eventuella proxyservrar (finns om organisationen valt att inrätta 
sådana) för ropa på dynamiskt innehåll från bakomliggande lager samt att cacha statiskt 
innehåll för att avlasta resten av systemet.  

                                                      
8 FTP står för file transfer protocol och är ett protokoll ämnat för filöverföring över nätverk. 
9 Se bilaga. 
10 Se bilaga. 
11 En webbcontainer innehåller logik för hantering av anrop efter dynamiskt material (icke-statiska sidor) på en 
server. 
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För presentation av innehåll i publiceringslagret används huvudsakligen två verktyg. Den 
ena delen är presentationsmallar för visning av innehåll i webbläsaren och den andra är 
ett stöd för att kunna hantera anrop från klienter. I det fall mallarna används för JSP-
filer kompletteras innehållet med grafik för att kunna skapa visuellt begriplig information 
av det som presenteras på sajten. Här utnyttjas även stillmallar i form av CSS-filer12 för 
att styra utseendet. Stödet för klientanrop gör det möjligt att inuti Polopolysystemet 
hämta rätt innehåll som ska visas genom att webbadresser översätts till dess interna 
motsvarighet, vilket klargör just vilket innehåll som ska hämtas.  

 
Figur 2: Polopolys arkitektur 
 

3.4 Innehållshantering  
När innehåll skapats ser Content Manager-servern till att det sparas som komponenter, 
som i sin tur placeras i datalagret. Komponenter består ofta av en artikel färdig för 
publicering när de skickas till publiceringslagret. Då objekten i sig innehåller den logik 
som behövs för att systemet ska kunna använda och publicera dem, innebär detta alltså 
att datalagret är fritt från denna logik. Detta minskar belastningen på datalagret och kan 
därför lättare upprätthålla sin kapacitet under hög belastning. 
Objekten utgör dessutom en kompletterande lagringsform kallad caching, och används 
för att spara innehållet i flera led för att avlasta databaser. Anrop till databasen i ett CMS 
är en begränsande faktor med avseende på prestandan i systemet. Popopoly minskar 

                                                      
12 Se bilaga. 
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alltså denna åtgärd drastiskt genom att cacha innehållet. Detta medför att systemet är 
näst intill linjärt skalbart, vilket innebär att när ett företag fördubblar antalet frontservrar 
(extra servermaskiner med bland annat cacheminne för innehållsobjekt) i sin 
Polopolyarkitektur ger detta även en dubblering av belastningskapaciteten. 13  
 
Innehållsobjekten kan hantera i stort sett alla typer av innehåll, vare sig det är text, 
bilder, filmsnuttar eller andra filer. Det finns vidare ingen begräsning för hur mycket 
innehåll eller hur många innehållskomponenter varje objekt kan omfatta. 
Alla objekt behöver dock inte användas till att spara innehållskomponenter. De kan 
också utnyttjas till att bygga upp en innehållsstruktur. Exempelvis kan ett objekt 
hänvisas till att spara inställningarna för en avdelning och dess struktur. 
 
Objektens egenskaper bestäms i XML-baserade mallar för distribution av innehåll. 
Eftersom de skrivs i XML ges stora friheter att kunna påverka deras egenskaper efter 
egna önskemål. Det går till exempel att ange vilka format på innehåll (text, bilder eller 
ljudklipp etc.) som är tillåtna att lägga till i ett visst objekt. Mallarna kan anslutas till 
befintliga databaser och andra befintliga system så att dessa kan nås från Content 
Manager-servern.  
 
Från objekten hämtas innehållet med hjälp av dessa mallar, där varje mediekanal kan 
förses med en uppsättning mallar som passar det aktuella formatet. Vissa mallar finns 
redan i produktens standardutförande men är bara ämnade som utgångspunkt för vidare 
utveckling inom en organisations implementation av Polopoly.  Mallen förser innehållet 
med avsedd layout och struktur beroende på var det ska visas, samt placerar innehållet i 
rätt avdelning i trädstrukturen på sajten. Dessa processer sätter igång när publicisten 
angett vilken mall som ska användas. 

3.5 Tre sätt att leverera innehåll 
För att på bästa sätt kunna leverera olika typer av innehåll via flera kanaler men utan att 
belasta systemet mer än nödvändigt finns tre metoder att skicka innehållet till 
slutanvändare. Det enklaste sättet att distribuera data är att skicka statiska webbsidor 
som är kompletta från den tidpunkt då de skapats. Denna modell används för sådant 
innehåll som sällan ändras.  
I den andra distributionstypen skiljer man på definition och presentation. När innehåll 
skapats bakas allt in i en XML-struktur. Content managern skickar sedan XML-filerna 
till publiceringslagret, där innehållet förses med rätt layout och format för respektive 
presentationskanal. 
Det tredje sättet att publicera är också det vanligaste, nämligen dynamisk publicering. 
De anrop som görs från besökares webbläsare triggar hämtningar av innehåll från 
Polopolys cacheminne eller datalager. Men innehållet hålls isär från formatet fram till 
den tidpunkt allt presenteras för besökaren. Sådan generering av innehåll erbjuder 
individuellt anpassade leveranser av innehåll och avlastar dessutom datalagret genom att 
en väldigt liten del behöver hämtas därifrån. 

3.6 Metadatakoppling 
Polopoly kan innehåll märkas med metadata på två sätt. Antingen kan en publicist eller 
redaktör välja till nyckelord från en lista i författargränssnittet i samband med skapandet 
eller redigerandet av innehåll, eller också lägger systemet automatiskt till 
metadatastycken som är oberoende av vilka val man gjort vid skapandet av en artikel. 
Det förstnämnda kategoriseringssättet är användbart när publicisten vill ge läsare 

                                                      
13 Software Refrence Guide Polopoly Content Manager Version 8.6 
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möjlighet att snabbt hitta fler artiklar som har något gemensamt med den de läser. 
Anknytande artiklar kan exempelvis presenteras i listor där vardera artikels ledord länkar 
till densamma. Väljer man dessutom att kombinera nyckelord med olika regler kan 
metadata förses med logik för att ytterligare kunna kontrollera ordningen i listorna 
(exempelvis efter datum eller ämnesrelevans). Ett annat sätt att utnyttja intelligenta 
metadatastrukturer kan vara att ange en bestämd period för en artikels aktualitet. När 
perioden tagit slut tas innehållet bort från en sajt. 

3.7 Cachenivåer 
För att undvika flaskhalsar och trafikstockningar som ofta uppkommer när 
databasservrar utsätts för hög belastning (vid många samtidiga besök på en sajt) har 
Polopoly alltså inbyggda cachningsfunktioner i flera nivåer. Allt innehåll sparas dels i 
cacheminne i tre instanser, dels i filsystem liknande det sätt som webbservrar hanterar 
filer. Tanken med cachefunktionen är dels att flytta ut relevant data från databaser och 
därmed frigöra resurser där, dels att hålla cachat innehåll oberoende av format och 
kanal. 
 
I första hand sparas det aktuella innehållet, som hämtats via en webbläsare, lokalt hos 
klienten. Det handlar då om innehåll inbakat i objekt genererat av JSP-instruktioner på 
servern. Helst ska detta minne kunna lagra allt innehåll inom sidstrukturen på den sajt 
man befinner sig på i webbläsaren. 
Nästa instans i cachesystemet är ett större lagringsutrymme på den aktuella lokala 
serverenheten. Detta minne tar över förvaringen av innehåll som inte ryms i cache på 
klientsidan. Oftast samlas här all data som någonsin begärts av en klient.  
Den tredje och sista cacheinstansen består av innehållsobjekt som paketeras i 
JavaBeans, alltså som distribuerade objekt i EJB-containern. Detta lager ligger närmast 
den/de databas(er) som är kopplade till Polopoly och har därför till uppgift att lätta 
bördan för databaserna genom att buffra allt material som leveranslagret behöver. 
Genom att detta cachelager håller täta kontakter med databaserna hålls antalet aktuella 
objekt på rätt nivå och trycket på databankerna från leveranslagret för nytt innehåll 
slipper bli onödigt stort. 

3.8 Om användare 
I Polopoly sparas även användardata, såsom anpassade inställningar på en sajt. 
Inställningarna cachas på samma sätt som övriga objekt, med undantaget att de döps lite 
annorlunda och placeras i en särskild så kallad UserServer. Men fortfarande används 
samma trelagerssystem för cachelagring av objekten. En speciell accesslista, kallad 
ACL14, används av Polopoly för kontrollera användares accessrättigheter. 

3.9 Hårdvarustöd 
Polopoly råder generellt sina kunder att allra minst behålla den hårdvara i form av 
servrar och liknande som finns från föregående webblösning hos kunden. I allmänhet 
bedöms dock trafiken öka när väl publiceringsplattformen flyttats över till 
”Polopolydrift”. Rekommenderat är att vid behov uppgradera leveranslagret horisontellt, 
alltså att installera flera servrar/serverkomponenter parallellt med de som finns. I 
servicelagret bör man ha bra förutsättningar att utöka hårdvarustödet, antingen det 
gäller fler processorer, minne eller annat. Den mest avgörande förutsättningen för att 
driften ska gå smärtfritt är att hela den virtuella Javamotorn får plats i minnet eftersom 
den utgör en grundbult i Polopolyarkitekturen. Förutom Javamotorn behöver plats finnas 
för flera av systemets moduler, cacheminnet i frontservrarna samt för de databaser som 

                                                      
14 Access control list – en lista där rättigheter är kopplade till användarobjekt. 
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sparar innehåll.15 
Utöver detta krav kan den lämpliga storleken på maskinpark variera mycket beroende på 
vilken sorts sajt som är driftsatt i Polopoly. Polopoly har ändå utvecklat en formel för att 
kunna bilda sig någon uppfattning om vad som kan vara en lämplig mängd servrar för en 
organisations webbplats: 
 
Antal frontservrarmin = [sidvisningar per vecka] / 3×106

 

Antal frontservrarmax = [sidvisningar per vecka] / 2×106 

 

Algoritmen räknar med att besöktrycket på en sajt fluktuerar ganska märkbart sett över 
ett helt dygn. Man har därför valt att utgå från att den största mängden trafik 
förekommer under en tiotimmarsperiod, och räknar alltså med tio istället för tjugofyra 
timmar per dag. 

3.10 Modulerna 
Content Managern är grundstommen i systemets omfång. Men innehållshanteraren 
omges av ett antal moduler med diverse funktioner som kompletterar basändamålet. 
Användarhantering med säkerhetsfunktioner, nyhetsbrevproduktion och 
statistikinsamling är alla enheter som sköts av separata delsystem. Likaså flerkanalstödet 
sköts via en tilläggsmodul, men gemensamt för dessa komplementverktyg är att de är 
kopplade till CM-delen och samarbetar med den för att fylla sitt syfte. 

3.10.1 Content Manager 
Content Manager-modulen utgör kärnan i Polopolys produktutbud. I Content Managern 
finns alla redskap för att hantera innehåll i stor eller liten skala, beroende på de behov 
som finns. Det redaktörer respektive publicister ser av Content Managern är verktygets 
skal i form av det webbaserade grafiska gränssnittet. Utifrån detta hanteras all 
produktion, förvaltning och styrning av innehåll. De eventuella tilläggsmoduler 
(beskrivna nedan) som används i kombination med innehållshanteringen sköts också 
från Content Managerns webbgränssnitt. 

3.10.1.1 Discussion Forum 
Denna tjänst fungerar som ett klassiskt Internetbaserat diskussionsforum, det vill säga 
tillhandahåller stöd för diskussionsgrupper, interna meddelandetrådar och så kallade 
news groups. Även diskussionsforumet finns tillgängligt i Content Managern med alla 
administratörs- och redaktörsmöjligheter som rätt behörighet ger där. 

3.10.1.2 Voting and Rating 
Voting and Rating erbjuder olika omröstnings- och enkättjänster för besökare. Modulen 
ansvarar för alla led från insamling av röster och enkätsvar till bearbetning och 
presentation. Den använder en äkthetsfunktion som förhindrar en och samma klient att 
skicka fler än ett svar.  
Verktyget sköts via Content Managern vilket för med sig att eventuella resultat från 
omröstningar kan hanteras som vanliga artiklar och presenteras som sådant via CM-
gränssnittet. 

3.10.1.3 Relationship Manager 
Relationship Manager (förkortat RM) erbjuder möjligheter att anpassa gränssnittet, styra 
flödet av innehåll samt att sätta rätt behörigheter för olika enskilda eller grupper av 
användare. 
Vidare finns statistiska hjälpmedel som samlar in data om diverse trafik genom systemet, 

                                                      
15 Polopoly monitoring and tuning – a system operator’s guide 
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användarmönster och dylikt. RM-modulen är egentligen sammansatt av två olika delar 
där User Module utgör den förstnämnda och Statistics Module den andra. 
 
Statistics Module är det verktyg som upplyser kunden om alla intressanta siffror om 
populariteten på publicerat innehåll, alltså artiklar och dess avdelningar, 
användarrelaterad statistik, besöksintensiva tidsperioder etcetera. Enheten loggar 
händelser i form av anrop, utskick, besöksmönster och andra förlopp i systemet och 
samlar händelserna till statistiskt material. För att presentera data används grafer och 
diagram. Det går även att mata modulen med externt insamlad data och få den 
bearbetad för att kunna göra analyser. 
 
User Module sköter alla funktioner som tar vid när in- eller utloggning sker, det vill säga 
hantering av användare, autentisering och accesskontroll. Säkerhetsstöd finns för kända, 
registrerade användare samt för säkerhetsprotokoll i form av SSL-kryptering16. Den 
sköter också vissa användaranpassningar i stil med val av bakgrundsfärg eller adapterade 
vyer i det grafiska gränssnittet.  

3.10.2 Web Commerce 
Web Commerce är en modul som förser Polopolyplattformen med ett ramverk för att 
kunna ta betalt för utvalt innehåll på en valfri Polopolygenererad sajt. Även detta 
innehåll skapas i CM-gränssnittet men publiceras inte för alla. Besökare kan logga in och 
betala för innehållet med hjälp av ett kreditkort. Modulen har en tjänst man kallar 
Payment Handler, som ser till att innehållet blir synligt först när besökaren har betalat. 

3.10.3 Newsletter Server 
Newsletter Server är till för att man via Polopoly ska kunna kommunicera all tänkbar 
information till sina respektive kunder med hjälp av denna modul. Servern utgör ett 
komplett medel för att samla in den info man vill få ut, sammanställa vem/vilka 
nyhetsbrevet ska skickas till och skicka ut brevet via valda kanaler. Servern utnyttjar 
både användarmodulen och statistikservern för att hämta in användardata i form av rätt 
målgrupp eller specifika användare. Modulen ifråga kan givetvis hämta det innehåll som 
ska fylla nyhetsbreven från innehållshanteraren men kan också ansluta till externa 
databaser för att samla in data. 

3.11 Utveckling 
För att kunna uppdatera och skriva nya metoder och mallar till sin Polopolyplattform 
krävs att man har en Javakompilator samt att man har grundläggande kunskaper i Java 
och HTML17. Dessutom kan det underlätta om man har tidigare erfarenheter av 
J2EE/JSP-programmering och JSTL18. Bland de kompilatorer som finns på marknaden 
är flera gratis, exempelvis Eclipse, som en programmeringsplattform framtagen i ett 
öppet utvecklingsprojekt19. Med i Polopolyinstallationen följer ett insticksverktyg för att 
importera mallar, till rätt plats i Polopoly, från Eclipse. Som utvecklare av en 
Polopolyplattform ges man fri tillgång till det API som används för att utveckla ny 
funktionalitet och har stora möjligheter att anpassa plattformen efter den aktuella 
verksamhetens önskemål. 
 

                                                      
16 SSL som står för secure sockets layer är en standard för säkrare kommunikation mellan datorer. Protokollet 
använder kryptering för att minimera risken för avlyssning. 
17 Se bilaga. 
18 Se bilaga. 
19 http://www.eclipse.org. 
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3.12 Priser 
I tidigare versioner (bland annat v.8) har Polopoly sålts som enterprisepaket med alla 
dåvarande moduler inkluderade. I dagsläget sker Polopolys prissättning modulvis, det vill 
säga varje modul licenseras för sig. Fortfarande säljs dock Polopolys olika moduler fria 
från årliga licensavgifter. Man betalar istället en engångsavgift, innebärande att moduler 
en kund köper är fria att användas på valfritt antal datorer inom kundens verksamhet.  
 
Prissättningen i Polopoly kan sammanfattas i följande licenser: 
 

Modul Pris 

Polopoly Content Manager 625 000 kr 

Relationship Manager 325 000 kr 

Community Module 225 000 kr 

Voting & Rating 125 000 kr 

Polopoly Newsletter Server 225 000 kr 

Polopoly Web Commerce 450 000 kr 

Utvecklarlicens Polopoly Content Manager 280 000 kr 

Utvecklarlicens Polopoly Relationship Manager 150 000 kr 

 
Universitet, högskolor och välgörenhetsorganisationer erbjuds dock ett särskilt rabatterat 
paket innehållande följande moduler: 
 

 Content Manager 
 Relationship Manager 
 Voting & Rating Module 
 Community Module 
 Newsletter server 

 

3.13 Arbetsflöde 
Det interna flödet av innehåll styrs utifrån de inställningar administratören gör i 
Content Managern. Olika medarbetares behörighet till olika delar av innehållet på en 
sajt kan dirigeras för att säkra innehållets giltighet och för att förenkla arbetet för 
publicister och redaktörer.  
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3.14 Versionering 
Dokument eller annat innehåll som redigeras i flera omgångar innan det publiceras, 
märks upp versionsvis i Content Managern. När en befintlig artikel öppnas i Content 
Managerns användargränssnitt får den direkt en ny version. I gränssnittet kan man 
också se vilka och hur många versioner som finns av en artikel samt tillhörande 
information vid var och en av versionerna (se den streckade markeringen i Figur 3). 
Man väljer själv vilken version som ska publiceras, men om inget annat anges väljer 
systemet den senast ändrade versionen för publicering. 

 

3.15 Nyheter 
31 januari 2008 släpptes senaste uppdateringen av Polopoly, nämligen version 9.9. Det 
man har för avsikt att utveckla med denna version är att bland annat att erbjuda kunder 
större delar färdig funktionalitet för en effektivare utveckling av webbplattformen. Även 
layoutmässigt kommer publicister nu ha möjlighet att personalisera innehållet och 
kunna påverka utseendet på publikationer i en större utsträckning. 

Figur 3: Versionering i Polopoly 
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4. Fallstudier 
I våra fallstudier har vi alltså studerat Polopolyimplementationen hos fyra olika 
organisationer; SMHI, LiU, IDG och SJ. Här följer en kort presentation av de fyra: 
 
SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) är en statlig myndighet med 
huvudkontor i Norrköping. SMHI lyder under miljödepartementet och har till uppgift att 
samla in och förvalta information om väderprognoser, klimat, varningar och anknytande 
fakta, för samhällets räkning. 20 
 
LiU (Linköpings universitet) är ett av Sveriges större universitet med 26 000 studenter 
och 3 500 anställda och bedriver utbildning inom cirka 100 olika program. 21 
 
IDG (International data group) är ett Stockolmsbaserat medieföretag som ger ut ett 
tjugotal tidskrifter och magasin samt tillhandahåller ett flertal sajter. Gemensamt för 
samtliga IDG:s publikationer, både tryckta och Internetbaserade är att de IT-relaterade. 
22 
 
SJ AB är ett statligt företag som säljer olika typer av tågresor och bedriver tågtrafik över 
södra och mellersta Sverige. 23 

4.1 SMHI 
4.1.1 Bakgrund 
SMHI har under årens lopp samlat in stora mängder information och gör så i ännu 
högre grad i dagsläget. Från det att institutet började publicera väderrelaterad data på 
Internet har detta till och med år 2001 skett utan någon enhetlig publiceringsmodell. 
För att få en struktur och ett enkelt ramverk inom vilket SMHI:s olika medarbetare i 
framtiden kunde presentera material på webbplatsen, inledde man under 2001 
diskussion om lämpliga lösningar för ett enklare publiceringsarbete. En kravlista 
sammanställdes där de anställda fick lämna sina önskemål på lämplig funktionalitet. 
Listan blev omfattande med många aspekter från respektive medarbetare. Önskemål 
fanns om att överföra många egna komponenter i form av statiska sidor och befintlig 
funktionalitet till den nya plattformen. En arbetsgrupp startades där ansvariga på SMHI 
gemensamt sammanfattade kravlistan och en upphandling inleddes med ett antal bör- 
och skallkriterier som upphandlingsunderlag. Dessa bestod av närmare femtio olika 
punkter som det blivande publiceringssystemet skulle uppfylla.   I processen diskuteras 
olika sätt att lösa problemen på samordnad publicering och slutsatsen som drogs var att 
ett CMS av något slag var att föredra. 

4.1.2 Krav 
Eftersom merparten av de anställda på SMHI IT-avdelning som arbetar med 
systemutveckling är Javakunniga blev de CMS som byggde på Javateknik betydligt mer 
intressanta. Flertalet av dessa system höll dock inte måttet i förhållande till den aktuella 
kravbilden från SMHI:s sida. Man fokuserade på företag som kunde påvisa en stabil 
ekonomisk sits, mycket på grund av det ostadiga läge som rådde inom IT-branschen i 
början av 2000-talet. Unix, Linux och Solarissystem utgör sedan länge en stomme i 

                                                      
20 http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=5019&l=sv. 
21 http://www.liu.se/om-liu/. 
22 http://idgmedia.idg.se/2.3796#. 
23 http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=120&a=3106&l=sv#. 



Linköpings universitet Sten Axelsson  
Medie- och kommunikationsteknik Magnus Hanzén 

19 

företagets infrastruktur på IT-sidan. Det finns även Windowsbaserade maskiner i 
datorparken men dessa utgör en minoritet. Med utgångspunkt i den etablerade IT-
miljön var man främst intresserad av system som utan större ingrepp kunde köras på 
befintliga maskiner, och därmed slapp investera i ny hårdvara för att klara införandet av 
ett CMS. Systemet behövde vidare kunna tåla hög belastning i form av många samtidiga 
besökare på webbplatsen. Vid exempelvis dramatiska naturhändelser får webbsajten ta 
emot en stor ström av läsare. 
Systemet behövde också klara av att hantera publikationer från cirka 150 olika 
publicister, både centralt aktiva och från företagets olika distanskontor. Angående 
funktionalitet gällde det primärt att kunna få ut den stora mängd information i form av 
text och bilder som samlas in i SMHI:s arbete. 

4.1.3 Avgörande aspekter för Polopoly 
Ett fyrtiotal CMS-aktörer inkom med anbud till SMHI. Huvuddelen av aspiranterna föll 
dock på de skallkriterier som gällde. En del av produkterna som erbjöds var inte 
renodlade innehållshanteringssystem utan snarare kunde liknas vid 
dokumenthanteringssystem. Utöver de ekonomiska aspekterna ville man från 
organisationens sida välja ett alternativ som erbjöd en god användarhandledning och 
support under installationen av systemet samt en utförlig dokumentation. Två av de 
system som slutligen mötte kriterierna var Polopoly (i version 8) och ett system från en 
tysk aktör. Valet dem emellan föll på Polopoly framförallt tack vare en, för SMHI:s 
organisation, mer attraktiv licensmodell.  

4.1.4 Utvärdering av implementationen 
Installations- och anpassningsprocessen av Polopoly för SMHI:s räkning blev betydligt 
mer långdragen än man ursprungligen tänkt. Enligt planen skulle installationen vara 
klar redan under samma år (2002). Istället dröjde det ungefär fem år innan plattformen 
fungerade som den skulle. Intern omorganisation, avsaknad av avsatt budget och 
projektansvarig förhindrade att någon riktig arbetsgrupp, med enda syftet att få Polopoly 
att fungera väl, tillsattes. Med facit i hand har man kunnat konstatera att det för en 
organisation av liknande storlek krävs ett kompetent arbetslag om minst två till tre 
personer för att effektivt kunna införa och få upp ett CM-system i drift på överskådlig tid. 

4.2 LiU 
4.2.1 Bakgrund 
På Linköpings universitet användes tidigare ett egenutvecklat CMS kallat Infoweb. Man 
ansåg dock att det systemet kommit till ett stadium där det inte längre kunde 
vidareutvecklas till den grad som önskades för att klara framtida behov i form av olika 
publiceringsmöjligheter. Från universitetsledningen fanns tydliga önskemål om att ett 
nytt CMS och ett kommersiellt sådant borde införskaffas, samt att införandet av 
detsamma skulle kunna genomföras på mycket kort tid. Man var också noga med att 
välja ett verktyg som hade en stabil och pålitlig support att erbjuda. 
 
En teknisk webmaster utvärderade Polopolys version 8 under ett tidigare skede, det vill 
säga innan utgallringen av lämpligt system startade. I det läget bedömdes dock Polopoly 
inte hålla den nivå som efterfrågades, men det sågs som ett framtida alternativ. Systemet 
skulle bland annat också ha flerspråksstöd, vilket Polopoly inte hade i dåläget. Systemet 
skulle också fungera på flera olika operativsystem eftersom universitets alla publicister 
inte använder samma. Man ville från centralt håll kunna styra och dela ut rättigheter i 
olika nivåer eftersom behörighetsbehoven bland de anställda varierar beroende på deras 
befattning.  
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4.2.2 Avgörande aspekter för Polopoly 
Det webbaserade gränssnittet var en avgörande tillgång som talade för Polopoly vid 
beslutstagandet eftersom man därmed slapp dilemmat med kompabilitet till 
publicisternas klienter. Att produkten dessutom var plattformsoberoende och kunde 
anslutas till universitets befintliga databaser och övriga system utan vidare krångel 
ansågs likaså vara en stor fördel. 
En ytterligare tacksam fördel var den rabatterade lincensmodell Polopoly erbjuder 
universitet, välgörenhetsorganisationer med flera, vilken även LiU offererades 
tillsammans med KTH, då de båda högskolorna köpte Polopoly vid samma tidpunkt. 
 

4.2.3 Utvärdering av implementationen 
En utvärdering av användningen i version 8 gjordes inom en institution på universitetet 
med positivt resultat. Det upplevdes som intuitivt och generellt jämbördigt med tidigare 
använda CMS i avseende på användbarhet. 

4.3 IDG 
4.3.1 Bakgrund och beslutsprocess 
Leverantören av IDG:s tidigare CMS mötte inte de nya krav på flexibilitet som växte 
fram med IDG:s expandering på webben. Man började därför under 2005 titta på 
alternativa publiceringssystem. En konsult kontaktades för att bereda några nya 
lösningar för IDG. I nästa steg hölls några workshops där de olika möjligheterna 
presenterades inför redaktionerna. Det fanns tidigare en lång tradition att använda 
Microsoftprodukter men de gamla arbetssätten åsidosattes. Istället prioriterades 
redaktörernas önskemål om att den bästa produkten, oavsett miljö, var det viktigaste. I 
första hand behövde man ett CMS som var flexibelt i den mening att det skulle gå att 
påverka utformningen av systemet även när nya funktioner utvecklas. En ytterligare 
prioritet var att kunna behålla de olika tidningarnas grafiska identitet på webben. För att 
kunna bevara sina varumärken behövdes möjligheten att artiklar som publiceras på flera 
sidor skulle få sitt utseende utifrån vilken tidning man besöker. 

4.3.2 Avgörande aspekter för Polopoly  
Arbetsgruppen som jobbade med urvalsprocessen valde till slut mellan Polopoly och 
Escenic, där det sistnämnda en Javabaserad programvara från en norsk aktör. Den 
avvikande egenskapen i Escenic är att produkten måste installeras på varje dator där den 
används, till skillnad från Polopoly som är helt webbaserat för publicister. 
 
Utvecklingsmöjligheter 
En annan skillnad mellan produkterna är att Escenic erbjuder ett färdigt paket medan 
man i Polopoly är tvungen att bygga sina egna mallar som avgör vilken struktur innehåll 
får. I Polopoly medföljer visserligen en generell in- och utmatningsmall, även om den 
sällan passar ett företags verksamhet i sitt original. 
 
Synen på innehåll 
Det finns också skillnader i hur de olika systemen hanterade kategorisering av innehåll. I 
Polopolys miljö ses allt innehåll som komponenter som kan uppdateras och arbetas med 
istället för hela sidor, vilket är ett arbetssätt som bättre lämpar sig för exempelvis 
mediasajter av den typ IDG publicerar. 
 
Support 
Tillgången till kunnig supporthjälp från en stark organisation och med socialt trevliga 
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medarbetare ansågs också vara självklara önskemål. Man fick flera förslag från 
intresserade konsultbolag med kännedom om Polopoly där deras respektive 
propositioner lades upp och projektmedarbetarna presenterades för IDG. Därmed visste 
man redan i förväg hur arbetet skulle kunna läggas upp och hur projektgruppen skulle se 
ut, i det fallet Polopoly valdes.  
 
Man insåg att startsträckan skulle bli betydligt längre innan allt fungerade till belåtenhet 
med Polopoly (jämfört med exempelvis Episervers och Escenics paketlösningar) 
eftersom man fick stå för utformningen av webbplattformen själv (med hjälp från 
konsulter förvisso). Men som sagt sågs detta också som en positiv aspekt sett ur ett 
längre perspektiv varför valet till slut föll på Polopoly. 

4.3.3 Tidsåtgång 
Man utsåg under hösten 2005 en projektledare och skrev konsultavtalet varpå arbetet 
startade. Första Polopolybaserade versionen av bolagets tidningar blev ComputerSweden, 
som kom upp på webben i april 2006. Därefter följde IDG.se (bolagets portal) under 
samma år med resterande sajter vartefter. Samtliga tjugo av tidningarnas webbversioner 
var sjösatta efter cirka 1,5 år. Överflyttningen per tidning tog i snitt tre veckor. 
Tack vare en grundlig förundersökning har man sedan ett år tillbaka inte behövt 
utveckla flera mallar och features utöver de som skapades i uppstarten. Idag kan en helt 
ny sajt med layout och innehåll byggas på runt tre timmar genom Polopoly – något som 
värdesätts mycket på IDG. 
Redaktionerna kan nu självmant utan utvecklarstöd från den egna tekniska personalen 
eller konsulthjälp bygga en sajt från start till mål. Detta frigör tid för systemutvecklarna 
och sparar pengar. 

4.4 SJ 
4.4.1 Bakgrund 
Flera olika lösningar diskuterades men en utvärdering av de mest intressanta 
alternativen visade att Polopoly kunde erbjuda en produkt som klarade SJ:s krav på 
arkitektur, verksamhetskrav, icke-funktionella krav bäst. Dessutom till ett rimligt pris. 
Man besökte även ICA som redan använde Polopoly och fick en positiv bild av systemet 
där. 

4.4.2 Tidsåtgång 
Installation och anpassning tog två år från start till mål. Initialt drogs man med väldigt 
frekventa driftsstörningar i version 8, vilka man tror härrörde från Polopoly. En 
uppgradering inom version 8 (från 8.5 till 8.6) löste driftsproblemen.  

4.4.3 Nuläget 
Polopoly 8 används för intranät, extranät och SJ.se. Man använder en speciellt anpassad 
version av Polopoly 9 dokumenthanteringssystem och har kopplat detta till intranätet 
och extranätet. 

4.4.4 Varierande kritik 
Kritiken varierar mellan de två versioner SJ har i bruk. Dokumenthanteringssystemet var 
inledningsvis något besvärligt att introducera för användarna på grund av bytet av 
gränssnitt det innebar, jämfört med föregående dokumenthanterare. Efter 
infasningsperioden har erfarenheterna dock varit goda. Den externa webben (www.sj.se) 
och intranätet bygger än så länge på version 8. Man har ännu inte beslutat sig för om en 
uppgradering av intranätet till version 9 är en bättre lösning än ett komplett byte av 
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publiceringssystem. Framförallt anses Polopolys användargränssnitt för redaktörer ha 
brister som inte är hållbara i längden. 
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4.5 Schematisk överblick fallstudier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
24 Uppgifter från SMHI. Högre antal besökare under semesterperioder och storhelger. 
25 http://www.liu.se/stat/liu/2007/usage_200712.html. 
Beräknat på [antal sidvisningar i december 2007]/4. 
26 http://www.kiaindex.org. Siffror avser vecka 2 januari 2008. 
27 Uppgifter från SJ för antalet sidvisningar på sj.se mellan 7-13 januari. 
28 http://www.liu.se/stat/liu/2007. 
29 http://www.kiaindex.org. Baserat på [besökare vecka 2]*4. 
30 Beräknat på uppgifter från SJ med utgångsläget 85000 unika besökare/dag på sj.se. 

Egenskaper SMHI LiU IDG SJ 

Polopolyversion 8 8.6 samt 9.7 9.8 8.6 samt 9 

Licensmodell Enterprise Rabatterad Koncern Enterprise 

Tid från start till 
fungerande system 

 ~ fem år ~ ett år ~ ett år ~ två år 

Antal publicister ~ 150 ~ 100 ~ 100 ~ 150 

Antal anställda för 
drift/utveckling av 
Polopoly 

En person Två till tre 
personer 

En person ~ 20 
personer 
(konsulter) 

Antal 
sidvisningar/vecka 

~ 19,83 milj. till ~ 
31,5 milj.24 

444 807  25 3 523 831  
26 

7 752 000  
27 

Antal unika 
besökare/månad 

500 000 – 950 000 
(beroende på årstid, 
semesterperioder etc.) 

~500 000  28 2 009 480 29 ~ 
2 550 000  
30 

Antal frontservrar 8 servrar för extern 
webb, 
1 server för intern 
webb 

2 servrar för v.8  
3 servrar för v.9 

3 servrar Ingen 
uppgift 
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4.6 MOSS 
MOSS (Microsoft Office SharePoint Server 2007) är ett samlingsverktyg som kan 
användas till att bygga portaler för intranät, extranät eller webbsajter, samordna 
dokumenthantering samt förbättra informationsdelning med utökade sökfunktioner 
inom företag. Genom att använda MOSS är tanken att man ska slippa sköta sin 
affärsverksamhet med hjälp av ett flertal olika applikationer genom att samordna allt i 
MOSS. Verktyget bygger på Microsofts WSS (Windows SharePoint Services) och är en 
vidareutveckling av den funktionalitet som tidigare fanns i MCMS (Microsoft Content 
Management Server) och Microsoft Office SharePoint Portal Server. 
WSS, som i sig är en kostnadsfri produkt, förser MOSS med en motor för gemensam 
webbaserad dokumenthantering, skapande och anpassning av portaler och andra 
webbtjänster. Komponenter som byggs med hjälp av WSS skrivs i ASP.NET. Den viktiga 
och nyskapade egenskapen i tekniken bakom WSS är sättet att spara all 
applikationsdata, dokument med tillhörande metadata i en databas istället för i 
filsystem.31 
SPS, som utnyttjar WSS, är det serververktyg i Officefamiljen som erbjuder integrerade 
lösningar för informationsdelning av olika slag över nätverk. Det kan gälla delning av 
dokument, mötessamordning, gemensamma checklistor och liknande tjänster. 
Gemensamt är att de får sitt kommunikationsstöd via WSS.32 
MCMS är föregångaren till MOSS i den meningen att MCMS var det .NET-baserade 
innehållshanteringssystem Microsoft erbjöd innan det sammanfogades med ovan 
nämnda delsystem och blev MOSS. 
Eftersom vi i vår rapport koncentrerar vår analys på innehållshanteringen är det relevant 
att beskriva motsvarigheten i MOSS. Den del som hanterar webbaserat innehåll i MOSS 
heter WCM (Web Content Management). De drag som är specifika för just WCM är att 
man i systemet kan konfigurera, utgruppera, anpassa, optimera och publicera sajter, web 
parts 33 och dokument. 34 

4.6.1 Mjukvarukrav 
För att kunna installera och använda MOSS på en server krävs att Windows Server 2003 
med service pack 1 eller senare versioner av Windows Server driver servern. Utöver 
operativsystemet krävs bland annat att Microsofts ramverk för utveckling och driftstöd 
till webbtjänster – Microsoft .NET i version 3 eller nyare (med utvecklingsstandarden 
ASP.NET aktiverad) finns installerat. 
MOSS utnyttjar webbservern IIS (Internet Information Services) eftersom den är det 
ramverk som Windowsbaserade servrar använder för att leverera Internettjänster. 
Någon särskild applikationsserver behövs inte eftersom den funktionalitet som 
applikationsservrar i vanliga fall står för ingår i Windows Server 200335. När det gäller 
databasstödet krävs antingen SQL Server 2000 med service pack 3 eller nyare alternativt 
Microsoft SQL Server 2005 med service pack 1 eller nyare.  

4.6.2 Arkitektur 
MOSS bygger på WSS-plattformen, vilken har en serverarkitektur som kan delas upp i 
tre nivåer. Nivåerna är utformade för att kunna erbjuda bästa möjliga skalbarhet och 
flexibilitet, vilket ofta är en viktig aspekt för en organisations webbplattform. 

                                                      
31 http://searchwindevelopment.techtarget.com/sDefinition/0,,sid8_gci1266206,00.html 
32 http://www.microsoft.com/uk/office/sharepoint/prodinfo/relationship.mspx 
33 Se bilaga 
34 http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms560453.aspx. 
35 http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/appservfaq.mspx 
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I den lägsta nivån sparas innehåll (webbsidor, konfigurationer och övriga resurser) i en 
förvaringsmiljö. På denna server finns ofta en databas samt kopplingar till ett filsystem. 
Ett filsystem kan i vissa fall betraktas arbeta gemensamt på denna nivå med databasen. 
Det finns även en nivå där man kan placera en server för sökning och indexering av 
innehåll. På denna server utförs funktioner för åtkomst av data. I översta nivån, på 
publiceringsservern, tas anrop (till exempel http-anrop) från klienter om hand samt står 
för presentation av det innehåll som ska visas för slutanvändare. Arkitekturen för WCM 
illustreras i Figur 4, i en enklare modell: 
 
Här kan man se det som att 
IIS, SharePoint Object Model, 
samt de ASP.NET-utvecklade 
funktioner ligger på 
frontservern. Denna server tar 
emot och behandlar de anrop 
som kommer in från diverse 
externa applikationer. I 
samarbete med objektmodellen 
arbetar IIS för att hämta 
efterfrågat innehåll från 
databasen. Möjligheten finns 
även att cacha ut detta 
innehåll till webbservern 
alternativt att placera allt 
cachat innehåll på en egen frontserver där till exempel en hel cachad sajt kan placeras. 
Exempelvis kan alltså en hel sajt placeras med hjälp av objektmodellen i ett särskilt 
objekt (i MOSS kallat SPWeb) där all information om sajten som behövs sparas. Det 
finns även möjlighet till caching av innehåll i flera nivåer i arkitekturen. För att uppnå 
en bra skalbarhet kan innehållet på webbservern placeras på ett antal parallellkopplade 
servrar vilket avlastar trycket på systemet vid en hög belastning. 
Filsystemet används även detta på webbserversidan och innehåller filer som till exempel 
CSS:er36. Filerna i detta system är sådant som inte behöver lagras i databasen. Med hjälp 
av objektmodellen kan dock innehåll struktureras upp för att kunna förvaras i databasen.  
Vidare kan, enligt ovan, en sökserver kopplas till systemet för att kunna göra sökningar 
och behandla informationen för att ge den en enhetlig struktur.  
Viktigt att tillägga är att detta är en högst generell bild av hur arkitekturen kan se ut i 
WCM. Eftersom mindre organisationer (med till exempel endast en webbserver och 
databas) kan använda denna uppbyggnad så väl som större koncerner (med ett flertal 
webbservrar och annan nödvändning hårdvara för ökad kapacitet), är denna arkitektur 
anpassningsbar till vilka behov som behöver tillgodoses. 

4.6.3 Mallar 
För att publicera innehåll i MOSS kombineras två mallar för ändamålet. Den ena mallen 
(master page) används till att ha kontroll över enhetligt innehåll som ser bör se likadant 
ut på flera sidor. Den andra mallen (layout page) innehåller de web parts som ska finnas 
med på en viss sida samt tillhörande fältkontroller (vilka har till uppgift att visa när man 
befinner sig i editeringsmiljö eller vanlig ”åskådarmiljö”).37 

                                                      
36 Se bilaga. 
37 http://msdn2.microsoft.com/sv-se/library/ms543497(en-us).aspx 

Figur 4: MOSS 2007:s arkitektur 
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4.6.4 Licenser och priser 
För att implementera en portal eller sajt med MOSS behövs i första hand någon av de 
olika serverlicenser som finns av MOSS. Med en sådan licens har ett företag möjlighet 
att på en gemensam plattform sköta innehållshantering, dokumenthantering, 
affärsprocesser och informationsdelning. Sökfunktioner följer också med som standard i 
MOSS. För att sätta upp en publik webbplats eller ett extranät behövs licensversionen 
”SharePoint för webbplatser”, vilken innehåller alla standardfunktioner som finns i 
MOSS. Dock krävs en licens per server man använder verktyget på (i arkitekturen ingår 
ofta flera frontservrar för att klara hög belastning utifrån). 
Om MOSS används för internt bruk fodras att de användare vars uppgift att 
administrera sajten och publicera material har varsin klientlicens. Det finns två 
varianter på hur denna licens kan användas, antingen betalar man per användare eller 
per dator som avsedda applikationer används på.  
Utöver detta finns en standard- och en företagslicens för dessa användare beroende på 
vilka funktioner som ska kunna användas i systemet. Standardlicensen är begränsad till 
att hämta och hantera företagsinnehåll i MOSS från till exempel en portal. Exempel på 
extra funktioner som tillhör företagslicensen är användning och sökning i företagsdata 
(excelkalkyler med mera), möjligheter att skapa formulär och andra interaktiva 
komponenter på webbplatsen.38 En viktig aspekt är att standardlicensen ibland kan ingå i 
tidigare inköpta Microsoftprodukter. 
En webbplats kan skapas med hjälp av utvecklingsverktyget Microsoft Office SharePoint 
Designer 2007 i vilken ASP.NET-funktioner kan utnyttjas. Det går även att skapa en sajt 
i MOSS utifrån en utvecklingsmiljö som exempelvis Visual Studio. Fördelen med 
Designer är att man kan utveckla en sajt helt utan att behöva skriva någon kod.  
Gemensamt för samtliga nämnda licensformer är att de betalas över fleråriga avtal, 
vanligtvis treåriga. Priser för licenserna är som följer i tabellen: 
 
 
Licenstyp Pris (exkl. svensk moms) 

SharePoint Server 2007 serverlicens för Internetsajter $40 943 ~ 264 082,35 kr per server 

SharePoint Server 2007 $4 424 ~ 28 534,80 kr per server 

SharePoint Server 2007 klientlicens standard $94 ~ 606,30kr per användare eller enhet 

SharePoint Server 2007 klientlicens enterprise $75 ~ 483,75kr per användare eller enhet 

SharePoint Designer 2007 $187 ~ 1206 kr 

  
Samtliga priser i svenska kronor är uträknade med en växelkurs på 6,45 kr per USD 
(080128). 

                                                      
38 http://office.microsoft.com/sv-se/sharepointserver/HA101655351053.aspx?pid=CL100626951053#2 080204 
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5. Resultat 

5.1 Ekonomi 
Hos samtliga av de företag som varit föremål för fallstudier kan man konstatera att 
Polopoly haft det bästa prisförslaget. Polopolys prissättning, med den stora kostnaden vid 
köpet, har visat sig vara en ganska avgörande egenskap i köpet av publiceringssystem 
eftersom liknande produkter, exempelvis MOSS, kostar betydligt mer beroende på 
antalet servrar och klienter som ska använda programvaran. Det är också värt att ta i 
beaktande att ett köp av MOSS även förutsätter att den databas som ansluts till systemet 
är en Microsoft SQL Server, vilken i sig innebär en kostnad om man sedan tidigare 
saknar den programvaran. Eftersom Polopoly är kompatibelt med ett flertal databastyper 
finns möjligheter att inom företaget spara pengar genom att själv välja sin 
databaslösning. En annan fördel med Polopoly är att de olika tilläggsmodulerna till 
Content Manager licenseras individuellt. Företag som behöver införa ett 
innehållshanteringsssystem kan alltså välja till de moduler de finner användbara i sin 
affärsverksamhet och slipper betala för funktioner som ändå inte är intressanta. 
 
Licenseringsformerna för olika MOSS-versioner varierar mycket beroende på vilket syfte 
ett företag köper in MOSS för. Den mest avgörande skillnaden ligger i om tanken är 
skapa en internt avsedd webbplattform eller om den uteslutande ska vara publik. För 
interna webbportaler beror kostnaderna på antalet serverlicenser man behöver för sin 
drift samt mot vilken bakgrund man köper sina klientlicenser med hänsyn till hur många 
enheter kontra användare som ska kunna använda systemet. I de lägen ett företag har 
ett litet antal klientdatorer som delas mellan många användare blir det givetvis 
fördelaktigt att köpa licenser per enhet. 
Men då bör det tilläggas att både server- och klientlicenser erbjuds olika dyra versioner 
beroende på hur omfattande funktioner man anser sig behöva i systemet. 
I det fallet man har tänkt sig bygga en publik sajt behövs å andra sidan ”bara” 
serverlicensen SharePoint för webbplatser. Men priset är då justerat för en licensering 
utan klientdelar och kostnaden stiger med antalet servrar. 
I de fall det inom ett företag finns en organisation som bygger på att ett stort antal 
publicister använder systemet, blir det ofta oekonomiskt att, som i normalfallet, vart 
tredje år betala för lika många licenser.39 Dessutom ökar på samma sätt kostnaden vid en 
eventuell expansion, oavsett om man installerar fler frontservrar eller klientlicenser. 
Ibland varierar priset per licens visserligen beroende på om ett företag redan har en 
standarduppsättning klientlicenser för exempelvis Officeprodukter sedan tidigare köp. 
Men oavsett fallet har Polopoly bevisligen haft en mer fördelaktig prisidé totalt sett i de 
exempel vi studerat. 

5.2 Skalbarhet 
Polopoly kan som sagt betraktas som att vara näst intill linjärt skalbart. Motsvarigheten i 
MOSS kan beskrivas som att systemet (i ett normalfall där 1 till 8 stycken frontservrar 
används) är i det närmaste linjärt skalbart fram till att 4 till 5 frontservrar används. 
Utöver fem uppstår en så kallad flaskhals i systemet på grund av databasservern 
överbelastas.40 
Intern flernivåcaching för att klara hög belastning implementeras i båda system. Det är 
också möjligt att i båda systemen cacha ut innehåll till frontservern (alternativt 

                                                      
39 Uppgifter från Qurius AB. 
40 http://www.microsoft.com/resources/documentation/wss/2/all/adminguide/en-us/stsb07.mspx?mfr=true 
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frontservrarna) vilket gör att det går fort att hämta innehåll till webbläsaren. Eftersom 
komponenter cachas i objekt (Javaklasser) i Polopoly och motsvarigheten i MOSS i stort 
sett ser likadan ut (en sida eller en hel sajt lagras som objekt och kan cachas ut) kan 
denna funktion anses vara likvärdig. 
 
En skillnad som är viktig att poängtera när det gäller publicering är att man i Polopoly 
arbetar med, och kan återanvända, komponenter i systemet till olika artiklar. I MOSS 
sparas hela sidor i sig och man har därför inte den möjligheten. Just att arbeta med 
komponenter är en anledning till att Polopoly blivit populärt bland medieföretag som ofta 
har ett arbetssätt som överensstämmer med synsättet på innehållshanteringen i 
Polopoly. 

5.3 Utveckling 
I Polopoly är man visserligen begränsad till att utveckla publiceringssystemet i Java, 
kontra friheten att använda valfritt .NET-baserat programmeringsspråk i MOSS. Men 
den jämförelsen bör sättas i sitt sammanhang då applikationer skrivna i Java kan 
användas på olika operativsystem medan det som utvecklas i .NET också är låst till att 
användas på olika Microsoft-plattformar. 

5.4 Resurser 
Sett från fallstudierna kan man konstatera att en installation och anpassning av Polopoly 
efter en ny kunds behov kräver vissa personalresurser, både genom intern kompetens 
men också med hjälp av expertis inom området. Ett tydligt initiativ behövs i startfasen 
där man klargör vilka krav och behov som finns hos företaget och utifrån detta tillsätter 
en arbetsgrupp på minst 2 till 3 personer som ansvarar för implementeringen av 
webbplattformen. Detta för att underlätta infasningen av Polopoly samt att hinna 
genomföra den inom de tidsmässiga ramar som satts för projektet. Något som i sin tur 
kan spara pengar för kundens del. Ser man på de fall vi studerat kan man dock 
konstatera att en övergång till Polopoly från en webbplattform utan innehållshantering 
tar cirka ett år eller mer. Enligt medarbetare på Qurius med motsvarande erfarenheter 
av MOSS tar en installation och portalutveckling åt en kund omkring två till tre månader 
eller mer beroende på omfattningen av portalen. 

5.5 Kompabilitet 
Polopoly har tack vare Javaplattformen klara fördelar kompabilitetsmässigt eftersom 
Javatekniken kan köras på andra operativsystem än Microsoft Windows Server. Friheten 
att välja plattform ger i sin tur större möjligheter att ansluta Polopoly till befintliga eller 
framtida externa applikationer som inte i Windowsbaserade. Javabasen i Polopoly och 
möjligheter till systemintegrering sågs som klart positiva faktorer både för SMHI och LiU 
och var en av anledningarna till att dessa båda valde Polopoly. Databasstödet skiljer sig 
också helt mellan produkterna då Polopoly kan anslutas till de flesta databashanterare 
som är av relationsdatabastyp och hanteras med frågespråket SQL. Ska man däremot 
använda MOSS krävs Microsofts egen databasserver Microsoft SQL Server. 

5.6 Flerkanalstöd 
Det flerkanalsstöd som finns i Polopoly är en egenskap som gör att systemet är 
användbart i en vidare utsträckning vad gäller publicering av material. Exempelvis har 
modulen Newsletter Server funktionalitet som inte finns i MOSS. Dessutom kan 
Polopolysystemet och dess innehåll fördelas till mobiltelefoner och ”set-top-boxar” (en 
enhet som till exempel kan ta emot innehåll från internet) tillhörande TV-apparater. 
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5.7 Support 
Användarvänlig och aktuell dokumentation i någon form uppgavs i flera av fallstudierna 
vara ett av de grundläggande krav man ställde i upphandlingsprocesserna. Resultatet av 
våra 
studier visar att den dokumentation som finns att tillgå för Polopolys kunder inte 
motsvarar de kraven i samtliga fall.  
 
För MOSS finns supportnätverken msdn41 och TechNet42 på webben. Men eftersom vi 
inte har gjort några fallstudier på företag som använder Microsofts support kan vi inte 
redogöra för hur den fungerar i verkligheten. 
 
För Polopoly finns ett antal PDF-dokument, för utvecklare och användare av produkten, 
som nås via Polopolys supportsajt. På denna sajt kan man även ställa frågor som rör 
produkten. 
Av de erfarenheter vi fått från fallstudierna och genom att själva tagit del av vissa 
dokument, sammanfattar vi några av dessa reflektioner nedan. 
 
 Dokumentet Technical Whitepaper (överskådlig beskrivning av systemet ur en 

teknisk synvinkel) för Polopoly finns bara för version 8.  
 Flera av utvecklarna hos de företag som vi pratat med anser att dokumentationen är 

bristfällig, dels vad gäller nyare versioner av Polopoly och dels som referens vid 
implementation av systemet. 

 Polopolykunder uppfattar inte att information om ny dokumentation eller 
uppdateringar delges kontinuerligt. 

 Ärendehanteringssystemet verkar inte fungerat som kunderna velat hittills, men 
många anser att det fungerar bättre i dagsläget. 

Angående ärendehanteringssystemet menar Polopoly att man håller på att utveckla ett 
nytt sådant som ska underlätta för deras kunder att rapportera och följa upp ärenden i 
framtiden, via webben. Det bör även nämnas att de brister som tidigare funnits i 
Polopolys dokumentation, anser kunderna ha blivit bättre på senare tid. 
 

                                                      
41 msdn är ett nätverk med diverse resurser för Microsofts utvecklarmiljöer. 
(http://msdn2.microsoft.com/sv-se/default(en-us).aspx) 
42 TechNet är ett nätverk med dokumentation och annan hjälp till Microsofts olika produkter. 
(http://technet.microsoft.com/sv-se/default(en-us).aspx) 
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5.8 Sammanfattande slutsatser 
Med bakgrund av den teori och information vi samlat och analyserat, kan en 
rekommendation av Polopoly som mer lämplig CMS-lösning sammanfattas i följande 
tänkbara exempel: 
 

 Företag och organisationer vars medarbetare har behov av att kunna publicera 
information arbetandes i olika systemmiljöer.  

 
 Företag vars verksamhet bör klara hög belastning (i form av besökstryck) genom 

att ha en bra skalbarhet och en flexibel arkitektur som stöd för de webbplatser 
man driver. Exempelvis kan dessa egenskaper tänkas vara väsentliga hos TV-
bolag eller tidningsförlag som behöver kunna garantera att innehåll alltid går att 
leverera. 
 

 Företag som ser stort värde i att, med hjälp av tillgängliga Java-API:er, kunna 
vidareutveckla sin publiceringsplattform vartefter nya tillämpningar, funktioner 
och mallar i systemet efterfrågas.  

 
 Aktörer som har en systemmiljö bestående av andra plattformar än Microsofts 

operativsystem och vill slippa tvingas till investeringar utöver införskaffandet av 
ett innehållshanteringssystem. 

 
 Företag vars affärsområden bara täcker funktioner som vissa av Polopolys 

moduler hanterar och kan begränsa sin investering till dessa. 
 

 Företag som befinner sig i en expansiv period och kan komma att behöva ansluta 
fler hårdvaruenheter, exempelvis servrar, för att täcka nya ökade 
verksamhetsbehov. Inga ytterligare kostnader tillkommer eftersom Polopolys 
licensering inte beror av storlek på organisationen. 

6. Diskussion 
Vid inledningen av vårt examensarbete lade vi en hel del tid på att försöka förstå hur 
produkten fungerade samt hur man går till väga för att installera och använda verktyget. 
Eftersom Polopoly är ett komplext system tog det mer tid än vi hade räknat med att 
färdigställa installationen. Bland annat var vi inte tidigare var bekanta med några av de 
tekniker som Polopoly bygger på. Vi genomförde installationen var för sig, vilket vi istället 
kunde kombinerat med att en av oss gjorde installationen och den andra läst på relevant 
bakgrundsdokumentation. Detta arbetssätt hade underlättat för oss att på ett mindre 
tidskrävande sätt förstå de aktuella teknikerna och hur systemet fungerar. I efterhand 
kan vi konstatera att Polopoly är en omfattande produkt och att en viss introduktion, 
motsvarande Polopolys utvecklingskurs, förmodligen hade besparat oss värdefull tid i det 
inledande skedet av studien. 
 
Denna rapport är baserad på dokumentation som varit tillgänglig under arbetets gång. 
Det finns av denna anledning för Qurius del en möjlighet att med vår studie som grund i 
framtiden komplettera materialet med en mer aktuell bild av Polopoly, inför framtida 
kundförhandlingar. 
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6.1 Val av tillvägagångssätt 
Att intervjufrågorna i fallstudierna reviderades mellan tillfällena innebar visserligen 
något varierande svar vid de olika intervjutillfällena. Genom att vi iterativt nyanserat våra 
frågor som följd av de olika intervjutillfällena, framkom med tiden mer relevanta och 
betydelsefulla svar vilket gett oss ett material som är anpassat för att matcha vår 
frågeställning. Vi har även parallellt med detta sätt att arbeta haft en kontinuerlig 
diskussion med vår handledare för att klargöra vilka områden vi bör koncentrera vårt 
material till.  
Hade vi skaffat oss djupare kunskaper om systemet och hur det fungerar innan 
fallstudierna inleddes, hade vi i ett tidigare skede kunnat få ut mer värdefull information 
från de personer vi intervjuat på plats.  
 
Vårt val av lämpligt innehållshanteringssystem att jämföra Polopoly med kan med facit i 
hand ifrågasättas, med tanke på att vi skulle genomföra detta under en dryg veckas tid. 
Då omfattningen av verktyget MOSS är tänkt att kunna användas till betydligt mer än 
just webbinnehållshantering hade det underlättat om vi hade jämfört Polopoly med ett 
mer renodlat WCM-verktyg. Hade vi haft mer tid för denna jämförelse, alternativt en 
mer likvärdig produkt, hade vi kunnat ge en mer komplett bild av hur och varför just 
Polopoly lämpar sig bättre hellre än ett annat verktyg. 

 
I våra uppdragsgivares intresse låg också att ta reda hur Polopoly fungerar i nyare 
versioner (v.9). På grund av att SMHI var och fortfarande är en kund till Qurius 
medförde detta att vi undersökt företag som använder både version 8 och 9 på sina 
respektive webbplattformer. Vi hade på det området velat och kunnat ge en mer aktuell 
och rättvis bild av hur en Polopolyimplementation skulle se ut i dagsläget om vi endast 
koncentrerat oss på de kunder som använder version 9.  

6.2 Begränsande faktorer 
Under uppstarten av vårt arbete krävdes flera diskussioner med vår handledare och 
uppdragsgivare på Qurius innan rätt modell för vårt tillvägagångssätt och de mest 
intressanta aspekterna att studera hade klarnat för oss. Processen var tidskrävande då vi 
från början uppfattande att uppgiften var väldigt fri och oklart definierad.  
 
Den dokumentation som finns att tillgå från Polopolys supportsajt har vi 
uppmärksammat brister i, vad gäller nyare versioner och dess tekniska innehåll. Detta 
har medfört att vår analys varit begränsad från att kunna ge en förklarande bild av hur 
arkitekturen är uppbyggd i version 9, då en teknisk referensguide endast finns att tillgå i 
version 8. 
 
Vissa ingående frågor behövde vi ställa direkt till företaget på grund av att vi inte hittade 
svaren i den dokumentation som finns tillgänglig. Dock hade vi till en början svårigheter 
med att få svar på de funderingar vi hade kring produkten då våra ärenden ofta 
skickades mellan olika personer på företaget vilket orsakade långa väntetider för att få 
svar. 
 
På grund av att våra möten anpassats efter företagens möjlighet att träffa oss när det 
passat dem har vårt iterativa arbete med intervjufrågor tagit upp en större del av vår tid 
än vad som varit önskvärt mot bakgrund av vårt syfte med fallstudiernas resultat. 
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6.3 Slutsats 
Med tanke på att vi innan detta projekt startade knappt visste vad ett CMS egentligen var 
och hur det används så har vi skaffat oss många nya kunskaper. Eftersom användandet 
av ett CMS som webbplattform har blivit väldigt populärt i näringslivet under senare år, 
känns denna uppgift i efterhand som en möjlighet där vi kunnat skaffa oss kunskaper 
inom ett aktuellt område. Vi har under denna period kunnat lära oss nya tekniker, som 
ingått i Polopoly och MOSS, vilket har varit både intressant och utvecklande. Detta har 
även gett oss även stora möjligheter att i framtiden kunna jobba vidare med tekniker som 
anses aktuella och användbara inom den bransch vi i framtiden kommer att vara 
verksamma i.  
 
Eftersom vi båda har en inriktning mot medieteknik i vår utbildning känns denna 
fördjupning som ett mycket bra komplement till de breda baskunskaper vi har sedan 
innan examensarbetet. Vi tycker att det material vi producerat är relevant och ger en bra 
bild av vad Polopoly är för sorts verktyg och till vilken målgrupp det lämpligast är tänkt 
att fungera. 
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Bilaga 1: Tekniker 

HTML 
HTML (Hyper Text Markup Language) är det språk som beskriver för webbläsaren hur 
den ska presentera en webbsida. En HTML-fil består av en textfil som innehåller taggar 
för att markera olika delar av innehållet på sidan. 43 Ursprungligen var HTML-taggar 
menade att definiera innehållet i ett dokument. Genom att skriva <p> för brödtext, 
<h1> för rubriker, <table> för tabeller etcetera anges vilket format innehållet skulle få. 
Layouten lämnas åt webbläsaren att strukturera upp, utan några ytterligare instruktioner 
för formatering. I dagens webbutveckling används ofta HTML-kod inuti de filer (t.ex. 
JSP) som skapar dynamiska webbsidor.  

CSS 
CSS (Cascading Style Sheets) används för att definiera hur HTML-element ska visas. 
Vartefter webbläsarna utvecklades kompletterades specifikationen för HTML med 
formateringstaggar såsom font och color. En konsekvens av detta var att ett onödigt stort 
arbete fick läggas ned på att skilja form och innehåll i HTML-dokument. 
Som en lösning på problemet skapade W3C (World Wide Web Consortium) standarden 
Styles, som ett komplement till HTML. Numera stöder alla etablerade webbläsare CSS, 
eller stilmallar som de annars kallas. Med hjälp av dessa mallar tillåts skaparen 
kontrollera utseendet på HTML-sidan från en extern fil eller utifrån en egen avdelning 
med CSS-specifika taggar i HTML-dokument. Om man väljer att sköta 
layouthanteringen externt räcker en hänvisning till CSS-dokumentet i de HTML-filer 
man vill påverka räcker för att webbsidorna ska följa mallens instruktioner.44 

XML 
XML (eXtensible Markup Language) är ett universellt uppmärkningsspråk som används 
för att skapa format för information. XML är egentligen en underavdelning till det mer 
omfattande uppmärkningsspråket SGML (Standard Generalized Markup Language) 
men är avsevärt enklare att använda och utveckla med. Språket är en W3C-
rekommendation och liknar webbstandarden HTML. Båda språk använder sig av taggar 
för att beskriva innehållet i ett dokument. Skillnaden ligger i att HTML-taggar berättar 
hur data ska presenteras på en webbsida, alltså storlek på text, ramar runt bilder m.m. 
XML-taggar beskriver istället vilken data som ska visas. 
XML-filer kan tolkas på flera sätt beroende på vad syftet med dem är. Förutom att 
interagera med HTML på webben kan XML lika gärna behandlas som instruktioner för 
ett program eller lagras med liknande data. Dessutom är det flexibelt eftersom 
utvecklaren själv definierar sina taggar och därmed kan ha precis så många som 
ändamålet kräver. Därav benämningen extensible. Dock krävs en mall av typen DTD 
(Document Type Definition) där samtliga taggar definieras för att de ska kunna kännas 
igen och fylla någon funktion. Mallen länkas antingen till dokumentet, (likt samspelet 
mellan CSS-mallar och HTML-dokument) eller bäddas in i XML-filen. 45 

Databaser 
Data som inte ligger i statiska HTML-sidor på webben idag samlas i allt större 
utsträckning i databaser. I en databas samlas data i tabeller som är sammanlänkade 

                                                      
43 http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp 
44 http://www.w3schools.com/css/css_intro.asp 
45 http://searchsoa.techtarget.com/sDefinition/0,,sid26_gci213404,00.html 
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genom att ge vissa kolumner ett nyckelvärde. Poängen med att samla data i tabellform i 
en databas var från början (och är fortfarande) att ge flera program, även kallade 
databashanterare, möjlighet att komma åt och hämta ut, ändra eller radera data, och att 
få data presenterad på ett översiktligt sätt.46  

SQL 
SQL (Structured Query Language) är ett standardiserat datorspråk för att hämta ut, 
hantera och manipulera databaser. Kommunikationen med databasen sköts med hjälp 
av SQL-frågor. Frågornas syntax är detsamma i de flesta databashanterare, med vissa 
små modifikationer.47 

Java 
Java är ett objektorienterat programmeringsspråk, utvecklat av Sun Microsystems. 
Javatekniken är plattformsoberoende både i utvecklingsmiljön och där den färdiga 
applikationen körs. Språket grundar sig på syntax från programmeringsspråken C och 
C++ men har en enklare objektmodell. 
Med hjälp av Java finns möjligheten att skapa applikationer för de flesta digitala 
apparater. Utveckling i Java kräver visserligen att koden kompileras till så kallad bytekod, 
vilken kan köras på Javas virtuella maskinverktyg (JVM) som i sig är 
plattformsoberoende.48  

JSP 
JSP (JavaServer Pages) är även den en Javateknik, fast särskilt utvecklad för att låta 
utvecklare dynamiskt kunna generera webbsidor triggade av förfrågningar i webbläsare. 
Tekniken tillåter Javakod att bakas in i statiskt innehåll (HTML-filer) och ger sidan ny 
funktionalitet. 
Dessutom kan man skapa nya JSP-taggar som blir en förlängning av standardtaggarna i 
HTML. De nya taggarna förbättrar webbserverns kapacitet oavsett vilken plattform som 
används. 
JSP-filer omvandlas till Java Servlets efter kompilering. En JSP-kompilator kan antingen 
producera en servlet bestående av Javakod, vilken därefter kompileras av en Java-
kompilator, eller generera bytekod åt servleten direkt. JSP-dokument kan även bli 
tolkade successivt för att minimera tid som krävs för att aktivera ändringar.49 

JSTL 
Detta verktyg är ett komplement till JSP och står för JavaServer Pages Standard Tag 
Library. I JSP-sidor kan man med JSTL, i form av definierad funktionalitet som 
motsvarar till exempel Javascript, använda detta i standardiserade taggar. Den 
funktionalitet som kan användas i dessa taggar är till exempel iterationer, XML-logik, 
formatering samt hämta och ändra databasinformation.50 

WYSIWYG 
WYSIWYG (What You See Is What You Get) var från början den förkortning som 
användes för ordbehandlings- och kalkylprogram som avbildade ett dokuments utseende 
i utskrivet format. Numera används samma akronym för en HTML-editor som låter 
användaren se hur resultat kommer att se ut i webbläsaren medan innehållet skapas, 
men utan att redovisa koden som bygger upp dokumentet. WYSIWYG-modellen används 

                                                      
46 http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=relationsdatabas 
47 http://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp 
48 http://java.com/sv/about/ 
49 http://java.sun.com/products/jsp/whitepaper.html, 071129 
50 http://java.sun.com/products/jsp/jstl/reference/docs/index.html, 080205 
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flitigt i användargränssnitt för CMS eftersom den dramatiskt förenklar 
publiceringsarbete. 
 

SFTP 
SFTP står för SSH file transfer protocol och är en förlängning av protokollet FTP men 
erbjuder ökade säkerhetsrutiner vid filöverföring och stöd för fjärrhantering av filer. 

Web parts 
Vi utveckling av webbsajter i MOSS används så kallade web parts för att förse 
slutanvändare med möjligheten att kunna anpassa det innehåll som visas på en 
webbsida med syftet att kunna göra personliga inställningar. Med hjälp av dessa 
kontrollverktyg kan sajtadministratörer (inkluderat alla former av slutanvändare) 
konfigurera sin sajt direkt i webbläsaren genom att lägga till, ta bort och anpassa bland 
annat webbsidors innehåll och utseende. 
 

Applikationsserver 
Applikationsservrar är serverprogram som hanterar informationsöverföringar mellan 
datorklienter och serverapplikationer eller databaser.51 Applikationsservrar används ofta 
som stöd till transaktionstunga server- och databasapplikationer. För att förmedla 
förfrågningar till en server eller svar från densamma behövs ibland en webbserver. 
Information som efterfrågas via exempelvis en webbläsare hämtas med hjälp av 
webbservern som vidareförmedlar en fråga till applikationsservern. Svaret går i samma 
kedja tillbaka till webbläsarens gränssnitt. 

EJB 
EJB (Enterprise JavaBeans) är en Javateknologi som underlättar fördelade 
uppdateringar på en Javabaserad server. Med hjälp av JavaBeans slipper 
programuppdateringar och installationer göras på alla datorer anslutna till servern. EJB 
förser servern med verktyg för att skapa storskaliga distribuerade Javaapplikationer.52 
Enterprise JavaBeans körs från en så kallad container, vilken har en liknande uppgift 
som en webbserver som innehåller och hanterar servlets. Containern förser JavaBeans 
med transaktionshantering, säkerhet, meddelandetjänster och anslutbarhet för att 
utvecklare av JavaBeans-komponenter inte ska behöva implementera denna logik. 53 

Jboss 
Jboss är en applikationsserver baserad på öppen källkod använder sig av Suns J2EE 
(Javas Enterprise Edition version 2) och EJB (Enterprise Java Beans). Javaarkitekturen 
medför att den är plattformsoberoende så länge Javastöd finns på den plattform som 
används. 54 
Jboss innehåller även en serviceteknik som kallas hibernating. Den har till uppgift 
erbjuda metoder som förenklar mappning av Javaobjekt till och från relationsdatabaser. 
Tekniken är särskilt utvecklad för lagring av Javaobjekt i databaser på ett öppet sätt. Med 
öppet menas att Javaklasser som ska sparas i databastabeller inte behöver anpassas utan 
skickas till databastabeller med hjälp av ett anpassat frågespråk, Hibernate Query 

                                                      
51 Terrence Rourke, 2005-04-01 http://searchsqlserver.techtarget.com/sDefinition/0,,sid87_gci211584,00.html 
52 http://searchsoa.techtarget.com/sDefinition/0,,sid26_gci214052,00.html. 
53 http://www.jguru.com/faq/view.jsp?EID=9876. 
54 http://labs.jboss.com/jbossas/. 
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Language, liknande det vanliga språket för databashantering – SQL. 55 

Apache Tomcat 
En av de vanligast använda applikationsservrarna på Internet idag är Apache Tomcat. 
Verktyget är ett kostnadsfritt resultat av en grupp utvecklares samarbete inom Apache 
Software Foundation. Tomcat är skapat för att kunna köra Java servlets och leverera 
webbsidor uppbygga av JSP-kod. Eftersom Tomcat behandlar Javakod krävs att Javas 
”körmotor” (Java Runtime Environment) finns tillgängligt på systemet. Tomcat kan 
antingen användas som renodlat verktyg för att hantera servlets och JSP-baserade 
applikationer eller ihop med Apachegruppens egenutvecklade webbserver (Apache 
HTTP Server) eller i kombination med andra alternativa webbservrar.56 

Servlet 
En webbserver använder servlets som ett verktyg för att kunna hantera de anrop som 
skickas från webbklienter till servern. Detta för att klienter ska kunna utnyttja de 
applikationer som finns på servern, för att sedan skicka tillbaka efterfrågad information 
till klienten. Den vanligaste formen av servlets är de som behandlar HTTP-anrop från 
webbläsare. 57  

Proxyserver 
En proxy är en applikation som ofta används på servrar för att vidarebefordra 
förfrågningar mellan en klient på samma nätverk och någon annan dator. Poängen med 
proxyanslutningar är att de ger många användare på ett nätverk åtkomst till Internet via 
en säker och kontrollerad kopplingspunkt som i sig är agerade anonymt. De 
kommunicerar dessutom med hjälp av flera olika protokoll utåt, men låter all trafik gå 
via HTTP inom sitt nätverk. De bakomliggande klienterna på nätet ifråga slipper på så 
vis använda andra program än en webbläsare (som kommunicerar via HTTP) för att 
komma åt extern information. På senare tid har nya proxyfunktioner blivit populära, 
däribland cachefunktioner för mellanlagring av data åt klienterna så filer eller webbsidor 
slipper laddas hem på nytt varje gång en klient behöver få tag på den.58 

                                                      
55 http://www.jboss.com/pdf/HibernateBrochure-Jun2005.pdf 
56 http://searchsoa.techtarget.com/sDefinition/0,,sid26_gci868204,00.html. 
57 http://java.sun.com/j2ee/tutorial/1_3-fcs/doc/Servlets2.html#75087. 
58 http://user.it.uu.se/~perg/course/datakom2/it99/Ebox.html. 
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