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Abstrakt 
 

Sandvik har idag inget standardiserat utseende för applikationer på webben. Mycket 
av utseendet är idag hårdkodat och detta skapar problem när nya kunder vill ha 
applikationen. Detta examensarbete går ut på att göra en applikation mer dynamiskt 
så att det går att styra så mycket som möjligt från ett stylesheet. Plattformen är IBM 
Lotus Domino och utvecklingen sker i Domino Designer. Uppsatsen behandlar vad 
utvecklarna ser som förutsättningar och begränsningar med Domino Designer som 
webbutvecklingsverktyg och vilka delar av applikationen som ska standardiseras 
enligt kunderna. Av arbetet framgår även det att Domino Designer har bra stöd för 
utveckling av webbapplikationer. 
Nyckelord: Lotus Notes, IBM Domino, Domino Designer, CSS, 
Standardisering. 
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1 Inledning 

SSD (Sandvik System Development) är ett av Sandvik koncernens it-bolag med över 
315 anställda i hela världen och en omsättning på 340Mkr 2005. SSD tillsammans 
med SIT (Sandvik Information Technology) levererar it-lösningar till de övriga 
företagen i Sandvik koncernen. SSD är med under ett systems hela livscykel, från 
förstudie via utveckling till underhåll av systemet. SSD använder sig av flertalet 
plattformar och utvecklingsverktyg bland annat Java, Cobol, .net, domino och Lotus 
Domino.  

 

1.1 Problem och syfte 

Sandvik har idag inget standardiserat utseende för applikationer på webben. Arbetet 
går ut på att standardisera en applikation som skall användas på Sandviks intranät. 
Applikationen är ett forum som går att koppla till befintliga applikationer. Forumet 
fungerar som en slags anslagstavla eller FAQ där man kan ställa frågor till och få svar 
från den ansvariga för den aktuella applikationen. Detta publiceras sedan på webben. 
 
Vissa delar av forumet styrs idag från en databasprofil men utseendet som till stor del 
är hårdkodat behöver ändras ibland då ett nytt företag skall använda applikationen. 
Syftet med detta arbete är att göra utseendet mer dynamiskt så det kan styras från ett 
stylesheet. Forumet skall innehålla ett standard stylesheet som styr utseendet på 
applikationen men detta ska kunna bytas ut genom att t.ex. lägga in en url till ett annat 
stylesheet. I arbetet ingår även en utredning om vilka delar som är lämpliga att styra 
via stylesheets. 
 
Utveckling av webbapplikationer på Sandvik sker till största delen i programmet 
Domino Designer på Lotus Domino plattformen. I arbetet finns även en undersökning 
av vilka fördelar och nackdelar som finns när det gäller Domino Designer som 
webbutvecklingsverktyg. 
 

1.2 Frågeställning 

De frågor som är intressanta för detta examensarbete är: 
 

• Vilka förutsättningar och begränsningar finns det med Lotus Notes och 
Lotus Domino Designer som webbutvecklingsverktyg? 

• Vilka delar av applikationen ska standardiseras enligt kunden respektive 
systemutvecklarna?  

• Hur kan kundens önskemål matchas mot verktygets möjlighet? 
 

1.3 Avgränsningar 

När det gäller undersökningen av Domino Designer som webbutvecklingsverktyg så 
begränsas undersökningen till de delar som ingår i forumet och då först och främst de 
bitar som styr utseendet. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Datorerna har kommit en lång väg sedan pc:n kom på 1980 talet. Pc:n har växt från en 
leksak med 64KB ram och 4000 transistorer till en oumbärlig del av ett företags 
affärsverksamhet. Efter hand som användningen av persondatorer växte så ökade 
också behovet av att koppla ihop dessa för att kunna utbyta information. Från början 
skedde detta genom att man helt enkelt skrev ut en papperskopia och lämnade över. 
Detta ersattes sedan av disketter och till slut började man koppla ihop datorerna i 
nätverk. Från början var det bara de stora företagen, de som hade råd med mainframe1, 
som kunde göra detta men efter hand som datorerna blev kraftfullare så fick även de 
små företagen tillgång till informationsteknologi och idag är det en självklarhet på de 
flesta företagen. 

 

2.1 Groupware 

Eftersom man i början var tvungen att fysiskt dela med sig av information så blev 
informationen ofta personlig och uppdelad var för sig. Informationen blev inte publik 
förrän den skrevs ut och publicerades. Det kunde hända att de personer som gick 
igenom all möda för att samla in informationen inte ville dela med sig av den så lätt. 
”Groupware” eller ”Collaborative software” uppmanar folk att arbeta tillsammans i 
team vilket är en populär strategi inom de flesta affärsområden i dagens samhälle.  
 
För att kunna jobba tillsammans måste alla inblandade ha tillgång till samma resurser. 
I nyare applikationer byggs ofta funktioner för samarbete in i mjukvara. Om vi tar 
Microsoft Word som exempel så finns det verktyg så som versionskontroll och 
förmågan att se ändringar andra personer gör, vilket gör det möjligt för grupper av 
personer att arbeta på samma dokument.  
 
”The Share Model” är ett koncept där alla dokument och databaser finns tillgängliga 
för de inblandade på gemensamma platser där alla har tillgång till dessa, t.ex. en 
filserver. Detta är den mest använda arkitekturen idag när det gäller delning av filer. 
Nackdelen med denna modell är att den förlitar sig på att användaren själv regelbundet 
måste gå in och tittar om ny information eller nya uppdrag finns att hämta. 
 
Ett annat koncept är ”The Send Model”. Här sänds information istället till de olika 
användarna. Detta kan ske på flera olika sätt t.ex. via e-mail eller fax. Ett exempel kan 
vara rekvisitioner eller dokumentgodkännande. Problem med denna modell är att det 
inte finns något central plats för dokumenten eftersom de skickas runt. Skickar en 
användare t.ex. en rekvisition för en $5000 laptop till sin chef så kan det hända att 
denne i sin tur måste skicka den vidare till sin chef på grund av att kostnaden 
överstiger det denna får godkänna osv. Till slut kan man ha flera olika versioner av 
dokumentet som cirkulerar [1]. 
 
Det är oftast lättare att sätta upp ett system baserat på ”The Send Model”. I ett system 
som är baserat på ”The Share Model” måste varje aktör definieras i systemet. 
Systemet måste veta vem som får titta på eller ändra på varje dokument eller resurs. 
Data måste också synkroniseras mellan olika fysiska platser. Det man vinner på denna 

                                                 
 

1 Stordator som hanteras via terminaler. 
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metod jämfört med ”The Send Model” är att man får mer kontroll över organisationen 
[2].  
 
En bra lösning på problemen med de två modellerna är att kombinera dessa genom att 
koppla ihop filservern med t.ex. e-mailsystemet. När t.ex. en rekvisition kommer in till 
ett sådant system så skickas ett e-mail ut till den person som det berör. Dokumentet i 
fråga ligger då fortfarande kvar på servern och kan kommas åt genom en länk i brevet.  
 
Man kan även kombinera mailsystemet med så kallade agenter som ligger och skickar 
ut ett e-mail t.ex. en gång per dygn. En agent är ett fristående program som gör ett 
jobb åt t.ex. en databas eller filserver. Agenter i sådana system ”triggas” ofta av 
händelser eller ställs in så att den aktiveras vid ett speciellt klockslag och skickar 
sedan ut ett e-mail baserat på förprogrammerade villkor. Förflyttningen av information 
och uppgifter inom ett system brukar kallas ”Workflow”. 
 
När man pratar om workflow så brukar man prata om ”The three Cs of Workflow, 
Communication, Collaboration and Coordination”. Collaboration (samarbete) är ”The 
Share model” som gör det möjligt att jobba tillsammans för att uppnå specifika mål. 
För att göra detta möjligt behövs Communication (kommunikation) som är ”The Send 
model”. Detta stöds av coordination (samkörning) som är grunden i ”groupware”.  
 

Com
mun

ica
tio

n Collaboration

 
Bild 1. The three C’s of workflow 

 

2.2 Lotus Notes och Domino 

Lotus Notes släpptes 1989 och användes för att distribuera och sköta dokument. En 
version med tio installationer Notes server, föregångaren till dagens server som heter 
Domino, kostade $60000 och gick endast att köra på OS/2. 1994 när Release 3 kom ut 
så fanns det ungefär en miljon användare och sen ökade användandet explosionsartat. 
1996 fanns det 10 miljoner användare och 1998 över 30 miljoner.  
 
Idag finns Lotus Notes och Domino till nästan alla stora operativsystem och 
utvecklingen går framåt. Lotus Server kunde på sin tid kopplas upp mot runt 100 
användare medan med rätt hårdvara lyckades en Domino server serva 27000 
användare i ett benchmarktest från 1999. [1] 
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Lotus Notes är inte enbart byggd för e-mail utan är en plattform för samarbete. Det 
finns t.ex. stöd för gruppdiskussioner, bloggar och referensdatabaser för dokument. 
Det finns ett nära samarbete med t.ex. SameTime som är ett instant messaging system 
från IBM för samarbete i realtid. Användarna kan skicka ett meddelande när de t.ex. 
behöver hjälp eller om ett snabbt beslut behöver fattas. En annan del av notes är en 
kalender där man kan boka möten. En användare kan till och med se om andra 
mötesdeltagare är lediga vid den tiden och systemet kan skicka ut en kallelse vi e-mail 
genom ett enkelt knapptryck. Man kan även boka resurser, som t.ex. lokaler, genom 
att välja dessa när man ska till att sänder ut förfrågan. Resurserna finns i en central 
databas. På så sätt finns ingen risk för dubbelbokning eftersom endast lediga resurser 
dyker upp på den specificerade tiden [3]. 
  
Lotus Notes applikationer är baserade på databaser. Varje applikation är en databas 
eller ”Object Store” som det också kallas. Till skillnad från en relationsdatabas som är 
uppbyggd av relaterade tabeller där varje tabell är uppbyggd av fält och varje fält har 
en struktur (Character, Numeric osv.) och längd så består en dominodatabas av 
relaterade dokument. Dessa dokument kan sedan innehålla datafält med ostrukturerad 
data. Varje fält i en relationsdatabas har klart definierad struktur på disken. Boken 
”Lotus Notes and Domino R5 Development Unleased” [1] tar upp ett exempel på en 
relationsdatabas som innehåller åtta fält med sammanlagt 177 tecken i varje post. 
Lägger man sedan upp 100 000 poster så får man en databas som är i 
storleksordningen 17 700 000bytes eller ungefär 18MB. Detta oavsett om det står 
några data i fälten eller inte. När man väljer datatyp i Domino så specificerar man inte 
längden på fältet. Användaren kan skriva ett par bokstäver eller stora mängder text. 
Detta kan göra det svårt att förutse hur stor en dominodatabas blir (bild 2 – 3). 
Domino har inbyggda algoritmer som bestämmer när mer utrymme behövs för en 
databas[1]. 
 

 
Bild 2. 
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Bild 3. 

 
En annan egenskap som en dominodatabas har är så kallad ”replikering”. Replikering 
är en process som distribuerar kopior av en databas. Varje databas har ett 
replikeringsID. Vid replikering får båda kopiorna samma replikeringsID och dessa kan 
sedan synkroniseras med varandra även om de ligger lokalt på olika datorer. Det är 
inte enbart data som synkroniseras vid replikering utan även designelement. Detta 
medför att om en utvecklare gör en ändring i en av databaserna så slår det igenom i 
alla replikeringskopior. Detta gör att en utvecklare kan jobba på en databas utan att 
vara uppkopplad mot den (om han/hon har en lokal replikeringskopia) och sedan 
synkronisera när han/hon kopplar upp sig igen. Replikering kan ske mellan två 
dominoservrar eller mellan en dominoserver och en notes klient. Det går att begränsa 
replikering genom att begränsa datautbytet mellan replikeringskopiorna. Nackdelen 
med detta system är att det kan ta tid innan ändringen når ut till alla kopior och under 
denna tid finns då flera olika versioner av databasen. [1] 
 
I januari 1996 tog Lotus Notes och Domino steget ut i på webben. Med releasen 4:a av 
Lotus kom en funktion som kallades ”Server Web Navigator”. Funktionen gjorde det 
möjligt för notes att hämta hem sidor från Internet och titta på dessa i klienten. Det 
kom även en produkt som kallades ”InterNotes Web Publisher”. Denna produkt var en 
server add-in som tog notesdokument och konverterade dessa till htmlkod som sedan 
kunde visas i en webbläsare. Året innan hade Lotus blivit uppköpt av IBM som ville åt 
teknologin bakom notes. Tack vare detta hade nu lotus notesutvecklarna den 
finansiella backning och tillgång till den första klassens utrustning som behövdes för 
att kunna hävda sig på en kraftigt växande markand. IBM stod bland annat för den 
HTTPserver som senare skulle bli Domino.  
 
I slutet av 1996 släpptes version 4.5 av lotus notesklienten. Samtidigt byttes notes 
servern namn till Domino 4.5. Domino 4.5 transformerades även till en interaktiv 
webbapplikationsserver. Denna server gjorde det möjligt att använde notes 
applikationsutvecklingsverktyg för att göra affärslösningar för Internet och intranät. 
Domino fick också stöd för att köra java applets och html. 
 
Version 5, även kallad R5, av notes och domino fortsatte att integrera Internet. Nu var 
det inte längre notes versus Internet utan Internet blev en integrerad del av notes. Fler 
och fler internetprotokoll byggdes in. Bland annat lades stöd för SMTP, Java och Java 
Script.  
 
Release 6, 6.5 och 7 introducerade bland annat features för återanvändning av kod, 
design av agenter, layers och style sheets. Lotus Notes blev också billigare att äga och 
man började integrera andra IBM/Lotus teknologier så som instant messanging 
(Sametime) och Domino Web Access [7]. 

 

2.3 Domino Designer 

”Lotus notes designer for domino” blev ”Domino Designer” med version 5 och är ett 
verktyg för applikationer på Dominoservrar. Domino Designer är utvecklad för att 
göra två saker. Det första den ska göra är att fungera som en redskap för att utveckla 
databaser. Det andra den det ska kunna göra är att bygga ett grafiskt interface som 
underlättar hantering av data i applikationen. Det finns en hel del fokus på 
återanvändning av kod i Domino Designer vilket underlättar när applikationerna börjar 
växa sig stora. Domino Designer är också starkt inriktad mot att skapa presentationer 
för webben. Bland annat så går det att skriva så kallad ”pass-through html”. ”Pass-
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through html” är helt vanlig HTML som Domino Designer inte kommer att försöka 
formatera för Internet utan lämna den så som utvecklaren vill ha den. Maureen 
Leeland som är projektledare för domino designer sammanfattar Domino Designer på 
IBM’s hemsida [6]: 
 
"the ability to do whatever you want, the way you want to do it. If you want to work in 
HTML, you can. If you want to use a third-party application to edit a design element, 
you can."  
 

2.4 Style sheets 

De första som använde HTML var forskare. Forskarna behövde dela med sig av och 
hålla koll på sina dokument. Vad som behövdes var en klar struktur på informationen. 
Detta medförde att språket fick taggar som <h1>, <h2> och <ol> (orded list). Taggar 
som beskriver strukturen i ett dokument. Det fanns inget större behov att rådfråga en 
grafisk designer. När annat folk än forskare började använda HTML så började kraven 
på att det också skulle se snyggt ut att dyka upp. Därför byggde man på systemet med 
taggar med fler taggar som beskrev utseendet på ett dokument. När man stötte på 
problem så fick man bli kreativ och arbeta runt dessa. För att kunna placera en bild på 
rätt ställe på en sida så började man använda <table> taggen, som egentligen är till för 
att presentera forskningsresultat, tidtabeller, data från spreadsheets och liknande. 
Utvecklarna blev tvungen att börja använda taggen på ett ovanligt sätt med nästlade 
tabeller för att få sidan att se bra ut. Resultatet blev en tabell i en tabell i en tabell osv. 
och helt plötsligt börjar koden bli riktigt invecklad. Eller som författarna av boken 
”CSS the missing manual” [4] uttrycker det: 
 
”…a lot of additional HTML code (and more wrinkles to your forhead than a lifeime 
in the sun).” 
 
Med hjälp av style sheets kan utvecklarna låta HTML gå tillbaka och göra vad den gör 
bäst, strukturera innehållet på en webbsida. [4] 
 
Style sheets används för att presentera dokument, t.ex. html dokument, på skärmar och 
vid utskrifter. Genom att koppla ett style sheet till ett dokument kan man bestämma 
utseendet på ett det oberoende av vad dokumentet visat på för maskin eller apparat.  
 
”The World Wide Web Consortium” (W3C) har utvecklat två style sheet språk. 
”Cascading style sheets” (CSS) och ”eXtensible Style Language” (XSL). CSS 
används i kombination med ett markup språk, så som HTML och XML, för att styra 
utseendet på t.ex. en webbsida medan XSL kan transformera dokument, t.ex. XML till 
HTML/CSS. På så sätt kompletterar de varandra väl. [5] 

 

2.5 Cascading Style Sheets 

Cascading Style Sheets (CSS) är ett stylesheetspråk som används i kombination med 
ett markupspråk (t.ex. html, xhtml, xml). Med CSS kan man beskriva hur t.ex. en 
webbsida ska se ut och är från början utvecklat för att hålla isär innehållet på en 
webbsida från dess utseende. Detta gör att sidans kod blir lättare att lästa, webbsidan 
blir mer flexibel och kod kan återanvändas vilket resulterar i mindre och snabbare 
sidor. Med CSS kan man också specificera regler för olika medier som sidan ska visas 
på. På så sätt kan man visa sidan på ett sätt på en skärm och ett annat sätt vid t.ex. 
utskrifter eller om sidan läses upp i en röstbaserad webbläsare.  
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CSS information kan skrivas på flera olika sätt. Man kan t.ex. ange ett yttre 
CSSdokument (external style sheet) eller skriva CSS koden direkt i block i HTML 
koden (inline eller inbedded style). Några av fördelarna med CSS är att all information 
om utseendet på en website kan samlas i ett dokument. Skulle man sedan vilja ändra 
utseendet på hela websiten så är det bara att ändra i detta dokument och det slår 
igenom i websiten. En annan fördel är att en website kan ha flera style sheets t.ex. ett 
för synskadade eller ett för visning i mobiltelefoner. 
 
För att kunna använda ett yttre CSS dokument så måste man importera detta. Detta 
kan göras på två olika sätt. Man kan länka till det i stil med: 
 

<link rel="stylesheet" href="example.css" type="text/css"> 
 
Man kan också importera på detta sätt: 
 

<style type="text/css"> 
@import "example.css"; 
</style> 

 
Ett style sheet är egentligen en uppsättning regler. Reglerna är organiserade så att de 
kan ärvas. Varje regel består av en selector och ett deklarationsblock. Exempel på 
selectorer kan vara p (paragraf taggen i HTML) eller h2 (level 2 header). I 
deklarationsblocket lägger man sedan in en eller flera deklarationer. Varje deklaration 
består av ett attribut och ett värde och flera deklarationer skilda åt med ett semikolon. 
Vill man att alla ”level 2 headers” ska ha röd färg på bokstäverna och vit bakgrund så 
deklarerar man det som så: 
 

h2 {color: red; background: white;} 
 
När sedan taggen <h2> används i HTML dokumentet kommer den få dessa atribut. 
 
Ett exempel, som är taget från wikipedia.org [8], på en CSS fil kan vara: 
 

p { 
  font-family: "Garamond", serif; 
} 
h2 { 
  font-size: 110%; 
  color: red; 
  background: white; 
} 
.note { 
  color: red; 
  background: yellow; 
  font-weight: bold; 
} 
p.warning { 
  background: url(warning.png) no-repeat fixed top; 
} 
#paragraph1 { 
  margin: 0; 
} 
a:hover { 
  text-decoration: none; 
} 
#news p { 
  color: red; 
} 
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I denna fil kan vi se att:  
Paragraf elementet p kommer få ”Garamond”, eller om den inte är tillgänglig ”serif”, 
som font. Vidare kommer ”level 2 headers” (<h2>) att få röda bokstäver på vit 
bakgrund.  

 
Regel 3 gäller för alla klass attribut med flaggan ’note’ t.ex: 
 

<p class="note">This paragraph will be rendered in red and 
bold, with a yellow background.</p> 

 
Regel 4 gäller alla p-element med flaggan "warning"’. Flera flaggor kan anges genom 
att lista dessa med ett mellanrum mellan flaggorna.  

 
Regel 5 gäller för alla attribut med id ’paragraph1’ och kommer inte ha någon 
marginal. Ex: 
 

<p id="paragraph1">This paragraph will have no margin within 
its rendering 'box' as its margin width is set to zero. There 
can only be one of these paragraphs per page</p>   

 
Regel 6 gäller för a (anchor) elementen och tar bort strecket, som vanligtvis är 
standard, under elementet.  

 
Den sista regeln matchar de p-element som har id "news". Dessutom ärver dessa 
fonterna från första regeln.  
 
Det kan hända att vissa element får flera regler när man jobbar med CSS. I dessa fall 
finns det prioritetsscheman, som även kallas cascade, som säger vilka regler som 
gäller. [8]. 
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3 Metod och genomförande 

I detta avsnitt presenteras de metoder som har används samt hur genomförandet gick 
till väga. Applikationen utseende och arbetsgång presenteras samt en snabb 
genomgång om hur man bygger en applikation i Domino Designer görs.   

 

3.1 Förberedelser 

Som grund för standardiseringen arbetades först en lista med åtgärder fram i 
samarbete med handledarna på Sandvik. Listan blev som följer. 
 

• Applikationen ska ha möjlighet att i profildokumentet kunna lägga in en 
URL till ett globalt stylesheet (eller lägga in en stylesheet-fil). 

• Utseende, storlek, fonter på tabeller och knappar ska kunna bestämmas 
ifrån detta stylesheet. 

• Analysera befintliga stylesheets, t.ex. i Sandviks intranätkit hur det 
fungerar idag. 

• Undersök vad som idag finns i forumdatabasen, vad bör styras från 
stylesheetet och vad kan med fördel se lika ut som förut. 

• De hårdkodade fonterna skall tas bort och istället styras från stylesheetet. 
 
Med denna information skapades frågor som jag skickade ut till kunderna/användarna 
för att höra vad de tyckte var viktigt att kunna styra från ett stylesheet. Användarna 
fick bedöma hur viktigt det var för dem att lätt kunna ändra på komponenter som 
fonter, bakgrunds- och textfärg, storlek och utseende på text, m.m. Tyvärr hittade jag 
bara två kunder som använde forumet. 
 
Innan jag själv började programmera så tyckte jag att det var viktigt att fråga 
systemutvecklarna vad de tyckte om Domino Designer som utvecklingsverktyg för 
webben. Mina funderingar resulterade i ett e-mail med frågor som jag skickade ut till 
sexton systemutvecklare som använder Domino Designer. För att begränsa arbetet så 
fokuserades frågorna på Domino Designers hantering av de komponenter som används 
på forumet så som framesets, bilder, tables, ACL (access controll list), Java Script, 
Lotus Script, m.m. Utvecklarna fick betygsätta hanteringen av dessa komponenter 
samt svara på en del frågor så som om de har erfarenheter av andra utvecklingsverktyg 
än Domino Designer och om dom tycker att det finns några fördelar och nackdelar 
med Domino Designer.  
 
Mot bakgrund av svaren från kunderna så började jag med att modifiera forumet för 
att göra det mer dynamiskt. Jag tittade på vilka taggar som genererades av Domino 
Designer för de olika komponenterna och funderade på hur dessa kunde styras från ett 
stylesheet. Jag tittade även på vilka stylesheets som redan fanns på Sandvik för att se 
om någon av dessa kunde användas för att styra forumet. 
 
Arbetet avslutades med en analys av svaren från systemutvecklarna. 
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3.2 Forumet 

Forumet är en applikation som kan kopplas till befintliga databaser och applikationer. 
Forumets funktion är att vara en slags anslagstavla eller FAQ2 där användarna av 
applikationen kan ställa frågor till den som är ansvarig för den.  
 

3.2.1 Welcomepage 
En användare som går in på forumet kommer först till en välkomstsida (bild 4). Här 
finns information om vem som är ansvarig för forumet. Här publiceras även de frågor 
och svar som ställts om denna databas. Det finns även en knapp om man vill ställa en 
ny fråga.  
 

 
Bild 4. Välkomstsida 

 
De egna och andras frågor som den databasansvariga har valt att svara på hittas längst 
ner på sidan (Bild 5) och kan sorteras via datum, vem som ställde frågan eller via 
frågans rubrik.  
 

 
                                                 

 
2 Frequently Asked Questions 



Standardisering av en webbapplikation 
 

    
 
  13
 
 

 
 

Bild 5. Frågor sorterade på datum. 

 
En besökare kan sedan klicka på en fråga för att läsa dess svar (Bild 6).  
 
Samtliga rubriker, text på knappar och ord som är standard på sidorna reagerar på det 
språk som ställs in som standard för databasen. Skulle man ställa in svenska som språk 
så byts t.ex. ”Questions and Answer” ut mot ”Frågor och svar”, knapptexten ”Ask a 
question” blir ”Ställ en fråga” osv. Språket styrs från en ordbok som finns tillgänglig 
om man kör forumet i notesmiljö. Detta gör det enkelt att lägga till eller ändra 
översättningar. För närvarande är vissa av rubrikerna bilder och det skapar problemet 
med att man måste sätta sig ner och skapa dessa bilder för varje språk vilket tar tid. 
 

 

 
Bild 6. Frågor och svar. 

 

3.2.2 Contact us 
En användare kan ställa en ny fråga via en knapp på välkomstsidan. Han/hon kommer 
då till en ny sida där denna kan ställa sin fråga (Bild 7). När det gäller språk så gäller 
samma sak här. Sidan översätts också här med hjälp av språkinställningen och 
ordboken. 
 



Standardisering av en webbapplikation 
 

    
 
  14
 
 

 
 

 
Bild 7. Ställ en fråga. 

 

3.2.3 Notes 
I Notesmiljön kan den databasansvariga svara på de frågor som har ställts och sedan 
publicera dessa genom ett snabbt knapptryck. De olika frågorna dyker upp i en vy och 
den databasansvariga kan sedan enkelt öppna dessa genom att klicka på dom (Bild 8). 
Efter att ha skrivit ett svar så kan detta sedan snabbt och enkelt publiceras genom att 
trycka på publish knappen (Bild 9). Svaret publiceras då på välkomstsidan Om den 
databasansvariga istället vill jobba vidare på en fråga senare så han spara den istället. 
Den ligger då kvar i vyn och kan öppnas igen. 
 

 
Bild 8. Vy med frågor. 
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Bild 9. Svara på frågor. 

 
Till databasen finns också ett profildokument (bild 10). På denna sida kan den 
ansvariga för databasen ställa in sådant som språk, logga och vem som är 
kontaktansvarig för forumet. 
 

 
Bild 10. Profildokument. 

 

3.2.4 Arbetsgång 
När en användare har skrivit en ny fråga på forumet aktiveras en agent. Agenten går in 
i profildokumentet och kollar vem som är kontaktansvarig för forumet och skickar ett 
e-mail till denne om att det finns en ny fråga på forumet. Denna person får sedan ta 
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beslutet om frågan ska svaras på eller inte och det eventuella svaret publiceras på 
forumet. 

 

 
Bild 11. Arbetsgång i forumet. 

 

3.3 Att göra applikationer för webben i Lotus Domino Designer 

Vid programmering i Domino Designer måste man tänka på hur applikationen ska 
användas. Ska man visa sidan på webben eller ska den köras i notesklienten eller 
kanske båda två. En applikation är uppbyggd på designelementen sida (pages), 
formulär (forms) och vyer (views) som kan organiseras i ramar (framesets).  
 
En sida i sin tur innehåller komponenter som text, bilder, applets, osv. På en sida kan 
användaren inte lägga in information utan man måsta då skapa formulär. Ett formulär 
har samma egenskaper som en sida förutom det att det går att skapa fält (Fields) där 
man kan lägga in (eller för den delen presentera) information precis som vilken 
databas som helst. Informationen från ett fält sparas i ett dokument och med hjälp av 
vyer kan man sedan visa en lista med dokument som förekommer i en applikation.  
 
När man öppnar ett designelement (sida, formulär, vy) i Domino Designer får man 
upp den i ett WYSIWYG3 liknande interface. Man får även upp en lista, i en ruta som 
kallas objekttabben, på de komponenter (fält, knappar, osv) och de händelser (onClick, 
HTML headcontent, osv) som ingår i just detta designelement. Till dessa kopplar man 
sedan script genom att välja rätt komponent eller händelse och sedan skriva in koden i 
en speciell ruta som kallas Script Aria. Vill du t.ex. importera en CSS så är det 
lämpligt att välja ”HTML head content” i objekt tabben och skriver in lämplig HTML 
i script rutan. Denna kod hamnar sedan inom <head> taggarna om man väljer att visa 
sidan på webben.  
 

                                                 
 

3 What You See Is What You Get. 
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Varje komponent, inklusive designelementen, har också egenskaper som kan ändras. 
Förutom sådana saker som utseende kan man även välja att dölja komponenten om 
den körs på webben eller i notesklienten. På så sätt kan man t.ex. få snygga utseenden 
på webben utan att störa visningen i Notesmiljön. Det går även att dölja kod baserat på 
formler alltså om vissa krav är uppfyllda eller inte. Ett exempel på det från forumet är 
”contact us” sidan som används både för att visa publicerade svar och som formuläret 
när man ställer en fråga. Beroende på om man öppnar det för läsning (om man kollar 
på en fråga) eller för skrivning (om man ska ställa en fråga) så döljs olika 
komponenter. 
 

 
Bild 12. Exempel på en Applikation och dess innehåll i designläge. 
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Bild 13. Skapa olika komponenter. 

 
Vem som får läsa och skriva i de olika dokument bestäms från Access Control List 
(ACL). I denna lista står det vilka personer eller grupper som har olika rättigheter i 
applikationen (Bild 14).  
 

 
Bild 14. ACL. 

 
I Domino Designer går det även att designa Agenter som kan användas tillsammans 
med applikationerna. En agent är ett självständigt program som kan utföra uppgifter åt 
en applikation. En uppgift kan t.ex. vara att göra en sökning, skicka ett meddelande 
eller att arkivera dokument. Agenter kan triggas av händelser eller ställas in att köras 
en speciell tid.  
 
Actions är ett annat koncept i Domino Designer. En action är en bit kod som kan 
kopplas till en vy eller ett formulär. Denna hamnar då i en speciell meny i vyn eller 
formuläret. Actions används för att skapa automatiserade uppgifter som ska triggas av 
användaren så som t.ex. edit, save, create document eller publish. 
 
Att skapa navigationsmenyer är enkelt i Domino Designer med hjälp av Outliners. Det 
är bara att skapa en outliner där man sedan lägger in så kallade Outline entries som 
pekar på t.ex. en vy. Dessa entries kan sedan flyttas runt inom Outliners för att få det 
precis som man vill ha det (Bild 15).  
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Bild 15. Outliners. 
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4 Resultat 

Här presenteras resultatet av de frågor som jag skickade till användarna och 
utvecklarna samt vad som gjordes för att standardisera applikationen och göra forumet 
mer dynamiskt. 
 

4.1 Analys av frågor till systemutvecklarna 

Jag valde att skickade ut mina 18 frågor till 16 systemutvecklare som använder 
Domino Designer. Jag var noga med att poängtera att det gällde Domino Designer 
som webbutvecklingsverktyg. Av dessa fick jag tillbaka sju svar samt en som avböjde 
att svara.  
 
I fråga 1 frågade jag hur länge personerna hade använt Lotus Notes och Lotus Domino 
Designer. Detta för att skaffa mig en uppfattning om de som har använt programmen 
länge har en annan uppfattning än de som har använt programmen en kortare tid. 
Undersökningen visade att samtliga har använt programmen under sex till nio år (med 
ett medel på 7,4 år) vilket, i min mening, är en längre tid. 
 
Fråga 2 och 3 behandlade tidigare erfarenheter av andra utvecklingsverktyg än 
Domino Designer. Fem stycken hade erfarenheter av andra verktyg och några som 
nämndes var Macromedia Dreamweaver, Visual Studio, Eclipse, Borderland C och 
Turbo Pascal. Dom två som inte hade erfarenhet av andra utvecklingsverktyg hade 
dock viss erfarenhet av ren HTMLprogrammering så ingen var helt utan erfarenhet. 
 
I fråga fyra frågade jag om systemutvecklarna såg några begränsningar med Domino 
Designer som webbutvecklingsverktyg. Många utvecklare säger här att det finns en 
del begränsningar med vad man kan göra med formulär, vyer, ramar och musklick och 
man får göra ”work-arounds” t.ex. genom att lägga in pass-through html. Detta medför 
dock att det krävs en del extra kunskap. Ett liknande problem är att mycket av koden 
genereras automatiskt utan chans att formatera den utan rätt verktyg. Detta gör att det 
kan bli svårt att komma åt vissa delar och man blir tvungen att göra en ”work-around”. 
Förmågan att göra ”work-arounds” med hjälp av pass-through html ses också som en 
fördel av systemutvecklarna. Det som inte går att fixa med Domino Designer går att 
fixa med hjälp av HTML.  
 
Med fråga fem försöker jag utreda om det finns några fördelar med Domino Designer 
som webbutvecklingsverktyg. Många nämner stark integration med andra delar av 
Notes plattformens komponenter som t.ex. stöd för e-mail, adressboken, kalender och 
workflow som fördelar. Andra fördelar är att det går snabbt och lätt att göra ”enkla” 
databaser och Internetsidor. 
 
I fråga sex som handlar om vad utvecklarna saknar i Domino Designer så säger många 
att de vill se mer WYSIWYG i framtida releaser samt en förenkling av användandet 
av HTML. Utvecklarna efterlyser också editorer för CSS och Java Script.  
 
I den sista delen av undersökning bad jag systemutvecklarna svara på frågan ”På en 
skala från 1 – 5, vid webbutveckling, hur uppfattar du hanteringen av…”. Skalan jag 
använde var: 
 

1. Väldigt dåligt. 
2. Dålig. 
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3. Ok. 
4. Bra. 
5. Väldigt bra. 
6. Har ingen uppfattning. 

 
De komponenter jag bad dom betygsätta var: 
 

• Framesets (Ramar) 
• Pages (sidor) 
• Forms (formulär) 
• Views (vyer) 
• Fields (fält) 
• Bilder 
• HTML 
• Hotspots (bilder och länkar) 
• Tables (Tabeller) 
• ACL (access controll list) 
• Lotus Script 
• Java Script 

 
Resultatet av undersökningen satte jag ihop till ett diagram (se bilaga 3) som visar att 
de verkar nöjd med de flesta bitarna. Det varierade dock rätt mycket på vissa 
komponenter. Bland annat så skilde sig uppfattningen av hur bra hanteringen av 
ramar, vyer och Lotus Script var rätt mycket åt med betyg från 2 (dåligt) till 5 (väldigt 
bra). Tittar man dock på medel och ännu bättre medianen på dessa komponenter så 
placerar de sig dock bland de högsta värdena i undersökningen. Alltså några få gav 
lågt betyg medan de flesta tyckte att det funkade bra. 
 
De värden som står ut i undersökningen är hanteringen av ACL som fick 
undersökningens högsta betyg med ett medel på 5 (väldigt bra) och hanteringen av 
tabeller som fick undersökningens lägsta betyg med ett medel på 3,1 (strax över Ok).  
 

4.2 Analys av frågor till kunderna 

Med frågorna till kunderna hoppades jag på att få lite information om vad som var 
viktigt att kunna styra från ett style sheet. Frågorna blev av kvantitativ natur och 
frågeställningen var: ”Hur viktigt, på en skala, från 1 – 5, är det för dig att kunna ändra 
på…”. Skalan var: 
 

1. Inte alls viktigt. 
2. Inte viktigt. 
3. Varken eller. 
4. Viktigt. 
5. Väldigt viktigt. 
6. Vet inte. 

 
De delar jag bad kunderna att utvärdera var: 
 

• Fonter. (Times New Roman, Arial, osv) 
• Färg på bakgrunden. 
• Färg på text. 
• Storlek och utseende på text. (ex. Fet eller kursiv stil) 
• Storlek och utseende på knappar. 
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• Position på fält och text. (ex. flytta fältet för förnamn till en position efter 
efternamn) 

• Gömma eller visa komponenter. (ex. gömma next och previous länkarna) 
 
Jag ställde även en frågade om det var något de saknade i forumet. 
 
Tyvärr fick jag bara tag på två kunder som använde forumet. Jag valde ändå att skicka 
ut frågorna även om en så liten population inte skulle ge ett resultat med någon större 
statistisk säkerhet. Jag hoppades på att få en liten fingervisning av vad kunderna ville 
ha. 
 
Jag fick svar från båda kunderna men det visade sig att en av dessa hade så pass dålig 
genomströmning på forumet och på grund av detta var utseendet på sidan inte så 
viktigt. Den dåliga genomströmningen berodde troligtvis på att det enbart var 50 
personer som hade tillgång till den berörda databasen. Svaret på alla frågor utom den 
sista blev därmed en etta (inte alls viktigt). En snabb analys av kund nummer tvås svar 
gav resultatet att det viktigaste på forumet var att kunna flytta runt och dölja 
komponenter samt att utseendet på texten gick att ändra. Fonter, bakgrundsfärg och 
färg på text var inte lika viktigt. Ingen av kunderna kom på något som de saknade på 
forumet.  
 
För närvarande har de olika forumen för låg aktivitet för att kunna säga något om vad 
som krävs av det i frågan om utseendet. Ett sätt att hantera detta är att helt enkelt göra 
en allmän standardisering och se om användningen av forumet ökar och det är detta 
jag har försökt att göra i detta arbete. 

 

4.3 Standardisering av webbapplikationen 

Med svaren från kunderna i bakhuvudet började jag med att titta på vad som var 
lämpligt att styra från ett stylesheet. Jag satte mig och skapade designobjekt som jag 
lade in olika komponenter i för att sedan öppna dessa i en webbläsare. I webbläsaren 
tog jag sedan och tittade på vilken html som Domino genererade av de olika 
komponenterna genom att välja ”visa källa”. Det jag kom fram till var att 
komponenterna genererade i stort sätt den kod som man kunde förvänta sig. En tabell 
genererade t.ex. <table>-, <th>-, <tr>-, <td>-taggar och en bild genererade en <img>-
tagg osv.  

 
Med denna information började jag sedan att titta på de CSS:er som redan fanns på 
Sandvik. Det visade sig att det fanns ett flertal CSSdokument. De flesta liknade dock 
varandra och alla innehöll de klasser och definitioner jag behövde förutom 
formatering för rubrikerna. Sen tidigare var dessa rubriker bilder men för att göra det 
så dynamiskt som möjligt hade jag dock beslutat att byta ut dessa med formaterad text. 
Dessa är enkla att göra genom att t.ex. sätta en bakgrundsfärg på texten. Med lite 
skuggor kan man få det att se riktigt snyggt ut. Jag valde att göra en klass och döpa 
den till ”h_bar” för detta ändamål. Denna klass kan man sedan koppla till sin 
favoritcontainer som man skriver texten i. Jag valde att lägga in det i en table. 
Anledningen till att jag gjorde en klass och inte ett id var att den kommer att användas 
flera gånger i vissa dokument.  
 
Jag skapade även två klasser som jag kopplade till raden för sortering av vyer och 
raden för navigering längst ner på välkomstsidan (Bild 16). Detta för att göra det 
möjligt att dölja dessa genom att sätta attributet visibility till ”hidden” i 
CSSdokumentet. Jag döpte dessa klasser till ”sortbar” och ”navbar”.  
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Bild 16. Sortering och navigering 

 
Dom övriga taggarna är något av standard för CSS:er. De flesta ärver från <body>-
taggen eller om man ska vara petig, från <HTML>-taggen. Om man sätter upp regler 
för <body> taggen så slår det igenom ända ner på <TH>, <TR>, <TD> nivå. Vill man 
inte ha samma stil på någon av taggarn under resans gång så är det bara att ändra på 
stilen för just den taggen. Ett latmans stylesheet skulle alltså enbart innehålla 
selektorerna, body, h_bar, sortbar och navbar.  
 
För att kunna spara flera CSS:er i forumet så gjorde jag ett formulär i vilket jag kunde 
lägga in ett CSSdokument. Detta formulär kopplade jag sedan till en vy för att kunna 
se vilka CSSdokument som finns inlagda. I vyn skapade jag även en action för att 
kunna skapa flera av dessa formulär. Jag kopplade också vyn till navigationsmenyn 
genom att lägga in en outline entry i outlinern. Allt detta resulterade i att jag hade ett 
system inom forumet där jag kunde lägga in, hantera och spara CSS:er. För att kunna 
använda dessa skapade jag sedan ett fält i profildokumentet för detta ändamål. I detta 
fält kan man nu lägga in en url till ett globalt stylesheet men jag skapade även en 
knapp som genererade ett popupfönster med en lista på de CSS:er som finns i vyn. 
Genom att välja en av dessa kopieras den relativa länken till detta style sheet in i fältet 
för url:en.  
 
För att lägga in den CSS som är specificerad i url rutan i profildokumentet till de sidor 
som ska visas på webben så lade jag in kod i ”HTML head content” på dessa sidor 
(Bild 17).  

 

 
Bild 17. Länkning av CSS:en från profildokumentet 
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5 Diskussion och slutsatser 

Det är intressant att se att applikationer som man själv har sett som leksaker börjar ta 
plats i affärsvärden. Företag börjar se nytta med sådana applikationer som instant 
messanging, bloggar och MySpaceliknande sidor för att skapa en plattform för 
kommunikation inom företaget. Domino Designer har ett starkt stöd för integration 
med dessa och andra applikationer i Lotus Notes. Min uppfattning av Domino 
Designer som webbutvecklingsverktyg är att det funkar bra. Det har ibland varit 
lättare att lägga in pass-thru html än att göra det med knapptryck och komponenter 
men det är upp till var och en. Detta beror mer på min oerfarenhet än att verktyget 
skulle vara krångligt. Det är enkelt att återgå till en teknik som man känner igen. 
Många av dessa work-arounds har jag dock gått tillbaka och ändrat på efterhand som 
jag har blivit mer van vid verktyget. En av dem som svarade på enkäten sa att:  
 
”Webbutveckling är mycket mer än att bara ha tillgång till ett utvecklingsverktyg. 
Man måste kunna använda och känna till de tekniker som utvecklingsverktyget 
erbjuder för att kunna göra en bedömning”.  

 
På ett sätt kan man säga ett det inte finns några begränsningar med Domino Designer 
som webbutvecklingsverktyg. Har man bara kunskapen så kan man med manuell 
HTML skapa applikationer som kan göra det mesta som går att göra på webben. Är 
man bara ute efter ett webbutvecklingsverktyg så finns det dock andra verktyg som är 
mer lämpliga. Domino Designer är dock så mycket mer. Det är ett verktyg där man 
lätt kan skapa databaser och dessutom skapa interface för både klient och webb till 
dessa. 

 
Domino Designer har också ett bra stöd för CSS. Det finns stöd för att lägga in style 
sheets i sina applikationer på utvecklarnivå. Det går sedan att lägga till stilar, klasser 
eller id till de flesta komponenter via properties. 

 
Mot bakgrund av mina frågor till kunderna/användarna så kan man utläsa att 
användaren tyckte att det var viktigt att kunna dölja texter. Frågan är om CSS är rätta 
verktyget för det. Visst går det att dölja delar av en webbsida med hjälp av CSS 
genom att sätta visibility till hidden men detta resulterar i ett tomt hål på sidan där den 
dolda komponenten befinner sig. Ett bättre sätt att göra detta skulle kunna vara med 
Java Script.  

 

5.1 Framtida arbete 

IBM kommer i slutet av 2007 eller i början av 2008 att släppa ett helt nytt 
utvecklingsverktyg för Dominoapplikationer. Det nya verktyget baseras på 
Eclips/Expeditor plattformen. Ett framtida jobb skulle kunna vara att göra en 
utvärdering av detta verktyg. 
 

5.2 Avslut 

Jag vill först och främst tacka mina handledare på Sandvik, Maria och Annelie, som 
har hjälpt mig med det praktiska arbetet med forumet samt min handledare på 
Högskolan i Gävle, Torsten Jonsson, som har hjälp mig med arbetet på uppsatsen. 
 
Jag vill också tacka Kjell som har servat oss med grejor när vi har haft behov av dem. 
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Jag vill också tacka de som har svarat på mina frågor, min opponent under 
redovisningen och de som har hjälpt mig på andra sätt.  
 
Till slut vill jag tacka de andra ex-jobbarna i skrubben som jag har kunnat fråga när 
jag har känt mig vilse. 
 
Utan alla er hade det inte blivit någon uppsats. Tack. 
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7 Bilaga 1: Frågor till Kunder 

 
Jag heter Fredrik Pettersson och studerar vid Högskolan i Gävle. Jag skriver mitt 
examensarbete här på Sandvik och skulle vara tacksam om ni kunde hjälpa mig genom 
att svara på denna enkät. 
 
Enkäten är naturligtvis frivillig men jag skulle vara tacksam om ni tog er tid att svara. 
Alla svar kommer att hanteras av mig och vara anonyma i det färdiga arbetet. 
 
Enkäten lämnas till mig lämpligast genom att svara på detta e-mail. 
 
Min uppgift är att ändra på dialogforumet så att utseendet blir mer dynamiskt. Så 
mycket som möjligt ska kunna styras från ett så kallat stylesheet för att underlätta för 
systemadministratörerna. Ett stylesheet är ett dokument som bestämmer utseendet på 
en webbsida. Med denna enkät ska jag försöka utreda vad ni som användare tycker är 
viktigt att kunna ändra på en hemsida. 
 
Är det några frågor så kan ni skicka ett e-mail till mig på adressen 
xxxxxxx.x.xxxxxxxxxx@sandvik.com eller ringa mig på 026 – xx xx xx. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Följande frågor ska besvaras med en siffra mellan 1 – 5 
 
1 - Inte alls viktigt 
2 - Inte viktigt 
3 - Varken eller 
4 - Viktigt 
5 - Väldigt viktigt 
6 - Vet inte. 
 
På en skala från 1 – 5 hur viktigt är det för dig att kunna ändra på: 
 

1. Fonter? (ex. Times New Roman, Arial, m.m.) 
 

2. Färg på bakgrund? 
 

3. Färg på text? 
 

4. Storlek och utseende på text? (ex. Fet stil, Kursiv stil) 
 

5. Storlek och utseende på knappar? 
 

6. Position på fält och text? (ex. flytta efternamn till en position före förnamn) 
 

7. Gömma eller visa komponenter? (ex. gömma next och previous länkarna) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Följande frågor besvaras med text. 
 

8. Är det något ni saknar i samband med forumet? 
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8 Bilaga 2: Frågor till systemutveckalarna 

 
Jag heter Fredrik Pettersson och studerar vid Högskolan i Gävle. Jag skriver mitt 
examensarbete här på Sandvik och skulle vara tacksam om ni kunde hjälpa mig genom 
att svara på denna enkät. 
 
Mitt ex-jobb handlar om att standardisera webbapplikationer. Jag försöker också 
utreda hur pass bra Lotus Notes och Domino Designer är som utvecklingsverktyg för 
webben och det är det den här enkäten är till för. Enkäten är naturligtvis frivillig men 
jag skulle vara tacksam om ni tog er tid att svara. Alla svar kommer att hanteras av 
mig och vara anonyma i det färdiga arbetet. 
 
Ha i åtanke att enkäten fokuserar på Lotus Notes och Domino Designer som 
utvecklingsverktyg för webben (ex. applikationer för Sandviks intranet). 
 
Enkäten lämnas till mig lämpligast genom att svara på detta e-mail. 
 
Är det några frågor så kan ni skicka ett e-mail till mig på adressen 
xxxxxxx.x.xxxxxxxxxx@sandvik.com eller ringa mig på 026 – xx xx xx. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

1. Hur länge har du använt Lotus Notes och Domino Designer för 
webbutveckling? 

 
2. Har du tidigare erfarenheter av andra utvecklingsverktyg än Domino 

Designer? 
 
3. Om ja, vilket/vilka? 
 
4. Ser du några begränsningar med Domino Designer som 

webbutvecklingsverktyg? 
 
5. Ser du några fördelar med Domino Designer som webbutvecklingsverktyg? 
 

6. Vad skulle kunna förbättras i Domino Designer när det gäller 
webbutveckling? 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Följande frågor ska besvaras med en siffra mellan 1 – 6 där  
 
1 - Väldigt dålig. 
2 - Dåligt. 
3 - Ok. 
4 - Bra. 
5 - Väldigt bra. 
6 - Har ingen uppfattning. 
 
Med hantering menar jag att skapa, ändra och formatera komponenten i fråga. 
Vill ni skriva en kommentar till era svar så går det bra. 
 
På en skala från 1 – 5, vid webbutveckling, hur uppfattar du hanteringen av… 
 

7. Framesets? 
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8. Pages? 
 
9. Forms? 
 
10. Views? 
 
11. Fields? 
 
12. Bilder?   
 
13. Html? 
 
14. Hotspots? 
 
15. Tables? 
 
16. ACL? 
 
17. Lotus Script? 
 
18. Java Script? 

 
Tack på förhand 
 
//Fredrik Pettersson 
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9 Bilaga 3: Resultat Systemutvecklarna 

 
 

Fråga Utv 1 Utv2 Utv 3 Utv 4 Utv 5 Utv 6 Utv 7 
7 5 2 3 5 5 5 4 
8 5 3 3 5 5 4 4 
9 5 3 5 4 5 3 4 
10 5 4 2 5 3 3 4 
11 5 3 3 5 3 3 5 
12 3 5 4 3 5 4 4 
13 3 3 3 3 4 4 5 
14 4 3 3 4 5 4 4 
15 3 2 2 3 4 4 4 
16 5 5 5 5 5 6 5 
17 5 3 5 5 2 3 5 
18 4 3 5 3 4 4 4 
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