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Abstract 

In order to recruit customers to WM3, the sellers of HL Design have for a while been wishing for a 

demonstration site. Therefore, this thesis and projekt goal have been to create such a site in WM3. WM3 

is a CMS created by HL design and includes eleven different modules and features like; live editing, 

articles and calendars. The site will therefore include these modules that WM3 offers in except for  two; 

the webshop and statistics-module. The site will also be user friendly, responsive, accessible, and it will 

be easy to navigate in it. 

 

Interest in WM3 has grown and grown during the project. The reason has been the ease and user-

friendliness of WM3, both for developers and potential customers. As manager and developer of this 

thesis and projekt the tasks consisted of devoloping the site accourding to a plan and creating the plan to; 

demonstrate how the site should look like in terms of design, how the modules should be presented and 

how the structure of the website should look like. The result of this projekt and theises is a complete 

demonstration site for a fictitious law firm where all modules except the webshop and statistics, are used 

and presented. 

 

Sammanfattning 

För att rekrytera kunder till WM3 har säljarna på HL Design länge önskar sig en demonstrations-

webbplats. Därför har detta  examensarbetet gått ut på att skapa en sådan webbplats i WM3. WM3 är ett 

CMS skapat av HL design och innehåller elva olika moduler och funktioner som liveredigering, artiklar 

och kalendrar.  Webbplatsen ska därför innehålla modulerna som WM3 erbjuder förutom två; webbshop 

och statistik-modulen. Den ska även vara användarvänlig, responsiv, tillgänglig och det ska vara enkelt 

att navigera i den.  

 

Intresset för WM3 har växt och växt under projektets gång. Anledningen har varit lättheten och 

användarvänligheten som WM3 har, både för utvecklare och potentiella kunder. Som ansvarig och 

utvecklare i detta examensarbete har arbetsuppgifterna bestått av att utveckla webbplatsen enligt en plan 

samt att skapa denna plan; för hur demonstrationswebbplatsen ska se ut designmässigt, hur modulerna ska 

presenteras och hur strukturen för webbplatsen ska se ut, samt utveckla webbplatsen efter planen. 

Resultatet av arbetet är en färdig demonstrations-webbplats för en fiktiv advokatbyrå där alla moduler, 

förutom Webbshop och Statistik, används. 

 

Keywords:  
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Begreppsdefinitioner 

Content management system (CMS) - står för Content Management System och är det program som 

gör att man kan underhålla en webbplats utan att behöva redigera varje sida med ett 

webbredigeringsprogram1. 

 

Template - En mall som är i förväg utformad för strukturen av en webbsida. Detta är gjort  i HTML2. 

 

Människa- datorinteraktion (MDI) -   är ett forskningsområde som omfattar planering, design och 

studier av interaktiva produkter och tjänster. Det är ett tvärvetenskapligt ämne som knyter samman 

datavetenskap med flera andra forskningsområden3. 

 

HTML5- HTML är markup-språket som används för att strukturera och visa innehåll på internet. HTML5 

är den femte versionen av HTML och den officiella webstandarden från World Wide Web Consortium, 

w3c (Axelsson) (Sackemark). 

 

CSS (Style Sheets) - Vilket betyder Stilmall på svenska. CSS är ett språk som beskriver 

presentationsstilen som till exempel färg, teckenstorlek, typsnitt med mera. HTML använder CSS för att 

presentera innehåll på ett snyggt sätt (Axelsson).  

 

SASS - är en utökning av standard CSS-syntaxen som gör att man enkelt kan få bättre kolla på sin stilmall. 

Den möjliggör för användandet av variabler, nästlade regler, mixins och mycket mer. Med SASS kan man 

hålla långa stilmallar organiserade och erbjuder ett mer koncist sätt att skriva CSS på. Den använder indrag 

snarare än måsvingar och nya linjer istället för semikollon (Yard, 2016). 

 

JavaScript – JavaScript är ett script-språk för Web-sidor. Script skrivna i JavaScript kan bäddas in i 

HTML-sidor. JavaScript ger en många möjligheter för att förbättra HTML-sidorna med en del intressanta 

saker 4. 

 

                                                 

1 http://www.itd.li/j15/index.php/component/content/article/6-vad-aer-cms 

2 http://allwebcodesign.com/website-t emplates.htm  

3 https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniska%E2%80%93datorinteraktion  

4 http://monkeytoys.com/javascript/javascr.htm  

http://www.itd.li/j15/index.php/component/content/article/6-vad-aer-cms
http://allwebcodesign.com/website-t%20emplates.htm
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniska%E2%80%93datorinteraktion
http://monkeytoys.com/javascript/javascr.htm
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CoffeeScript - är ett språk som blir ihop till JavaScript. Kod i .coffee filer tolkas inte vid körning, som 

JavaScript, men samlas i JS-filer. CoffeeScript har inte semikolon och klamrar, liknande syntax för sådana 

som Python5 och Ruby on Rails6. Detta innebär att man kan skriva mindre kod och göra saker snabbare. 

Det gör det också lättare att läsa och underhålla (Chalkley, 2016). 

 

Liquid - är ett template språk som skapades av Shopify och som är skriven i Ruby on Rails. Genom att 

använda enkla konstruktioner kan man få tillgång till data från webbplatsen som exempelvis 

produkttitlar, bilder och poster. Dessa kan man sedan via mallen visa på direkt på webbsidorna 

(Introduction to Liquid, 2016).  Liquid skriver ut taggar som man sedan kan använda i varje mall istället 

för att skriva ut dem. 

 

  

                                                 

5 https://www.python.org/doc/essays/blurb/  

6 http://rubyonrails.org/  

https://www.python.org/doc/essays/blurb/
http://rubyonrails.org/
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1. Inledning 

WM3 är ett CMS, Content Manager System, som är uppbyggd i Ruby on Rails7 av HL design. Utvecklarna 

ser den som en framtida konkurrent till andra större CMS som Wordpress och Drupal. Mallarna bygger 

på template språket Liquid och vanlig HTML, CSS och JavaScript (se avsnitt 5). Det finns även stöd för 

SCSS, SASS, CoffeScript bland annat. Som CMS är den väldigt användarvänlig och enkel att använda 

för slutkunden som vill ha möjligheten att redigera innehåll på sidan, skapa nya artiklar eller uppdatera 

vissa produkter. Allt detta tack vare de olika modulera och funktioner som WM3 erbjuder.  

 

Då säljarna på HL design länge önskat sig en demonstrations-webbplats har detta examensarbetet gått ut 

på att skapa en sådan. Då meningen med webbplatsen är att användas för att rekrytera kunder till WM3 

krävs det att den är uppbyggd i det. Den innehåller elva olika moduler och funktioner som liveredigering, 

artiklar och kalendrar.  Webbplatsen ska innehålla modulerna som WM3 erbjuder förutom två; webbshop 

och statistik-modulen. Den ska även vara användarvänlig, responsiv, tillgänglig och det ska vara enkelt 

att navigera i den.  

1.1 Syfte och mål 

Det praktiska examensarbetets syfte är att utveckla en webbplats. Denna webbplats ska verka som en 

demonstrations-webbplats där säljarna kan demonstrera CMS:et WM3, samt hur man kan använda de 

olika modulerna som den erbjuder.  Då kunden får möjligheten att testa webbplatsen är det viktigt att den 

är responsiv, användarvänlig och tillgänglig. 

 

Målet är att genom detta projekt kunna implementera de kunskaper jag har erhållit under mina tre år på 

programmet IT, Medier och Design. 

1.2 Beställaren  

Beställaren för projektet var själva uppdragsgivaren HL Design där jag tidigare gjort min praktik under 

kursen Praktik  inom IT, Medier och Design programmet. HL design är en webbyrå, bestående av tio 

anställda som arbetar med webbutveckling, webbdesign och kommunikation. De befinner sig i Växjö och 

utvecklar allt från kampanjsidor till mer komplexa webbplatser som Länstrafiken Kronoberg. Allt de gör 

sker i CMS:et WM3 som de själva har utvecklat.    

  

                                                 

7 http://rubyonrails.org/ 
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2. Bakgrund 

2.1 WM3 

Upplägget för WM3 är väldigt enkelt. För att logga in på sidan som administratör behöver användaren 

inte ändra i länken utan endast trycka CTRL+L. Väl inloggad på sidan kan administratören  redigera 

innehållet direkt på de olika webbsidorna. Man kan även använda sig utav drag och släpp-funktionen där 

man kan dra in bilder från datorn direkt in på de olika webbsidorna. När administratörerna är nöjda kan 

de välja att spara eller publicera via Spara- och Publiceraknapparna. Skillnaden mellan att spara och att 

publicera är att man kan spara utan att det syns för besökarna. Detta gör man om man vill att resten av 

teamet kollar på  innehållet och godkänner det innan man publicerar det för besökarna. 

 

Figur 1: Liveredigering 

Att navigera som administratör  på WM3 kan göras genom att föra muspekaren till vänstra sidan av 

skärmen. Då dyker ett dolt fält upp med ett sidoträd (Se figur 3). Här har man kontroll över alla sidor samt 

att man kan se hur hierarkin ser ut. Vill man inte navigera genom sidoträdet kan man navigera som en 

vanlig besökare, det vill säga genom att klicka på menyn. 
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Figur 2: Sidoträd 

Ytterligare ett dolt fält finns på WM3 och det är Modulmenyn. Denna får man upp genom att föra 

muspekaren till toppen av webbplatsen. Genom den kommer man åt samtliga av systemets moduler (se 

avsnitt 2.2). 

 

 

Figur 3: Modulmeny 
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2.2 Moduler 

Modulerna är det som WM3 bygger på. Utvecklarna har tänkt över vilka de viktigaste funktioner som 

finns på en webbplats och skapat moduler som sköter det. Det finns sammanlagt elva olika moduler på 

WM3 som kan användas till olika ändamål; (1) Artiklar – Där kan nyheter samt bloggar skapas. Dessa 

kan sedan organiseras i olika kategorier, (2) Nyhetsbrev – Med denna modul kan man skapa nyhetsbrev 

med riktade utskick till valda prenumeranter. Dessa prenumeranter kan organiseras i olika grupper samt 

att det finns möjligheter för att importera från befintliga register, (3) Mediaarkiv – används för att ladda 

upp bilder, filmer och filer. Använder man drag och släpp-funktionen läggs bilderna in här automatiskt. 

För att hålla kolla på vart bilderna används kan man organisera de i mappar, (4) Listor – Denna modul 

kan användas för att skapa register med hjälp av kolumner och rader. Den  kan även användas för att 

generera frågor och svar eller möjligtvis listor på olika medarbetare, (5) Formulär – här kan man skapa 

olika formulär och ange mottagaren för dessa, (6) Kalendrar – genom denna modul kan man skapa ett 

valfritt antal kalendrar och presentera dem på webbplatsens webbsidor. Vanligtvis brukar 

kalendermodulen användas för event eller bokningar, (7) Webbshop – Modulen används för att skapa 

webshoppar. Genom denna kan man skapa produkter, kategorier, egenskaper och priser. Som 

administratör har man även möjligheten att se vad varje användare har köpt, (8) Extranät – Under denna 

modul finns det möjlighet att skapa användare till de sidor man vill ha skyddade. På så sätt kan man skapa 

ett extranät till anställda eller till medlemmar, (9) Statistik – I WM3 finns en integrerad version av Google 

Analytics, vilket ger full överblick av webbplatsens besökare, (10) Mallar -  Som administratörer kan man 

redigera och ladda upp de filer, mallar och bilder som webbplatsen bygger på. Det är här all HTML, CSS 

och JavaScript finns, (11) Inställningar – I inställningar sätter man upp de olika administratörerna för 

webbplatsen och anger vilka moduler och funktioner de ska ha tillgång till. Man kan även koppla ihop 

API, omdirigera sidor och bland annat ange vad webbplatsen ska heta. 
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3. Teorier 

God design kan inte sammanfattas på ett enkelt sätt. Inte heller kan aktiviteter av det interaktiva systemets 

designer göra det. En person kan säga att ”det interaktiva systemets designer syftar till att framställa 

system och produkter som är tillgängligt, användbart, socialt och ekonomiskt acceptabelt”. En annan 

kanske säger ”det interaktiva systemets designer syftar till att framställa system som är lärbart, effektiv, 

tillmötesgående” medan en tredje säger ”syftet med det interaktiva systemets designer är att balansera 

PACT element med avseende på en domän”. Samtliga synsätt stämmer (Benyon, 2010).  

 

3.1 Designa hemsidor 

En webbplats är en av de vanligaste typerna av interaktiva system som en webbdesigner kommer skapa. 

Albert Badre identifierar fyra huvudgenrer av webbplatser; (1) Nyheter (2) Shopping (3) Information och 

(4) Nöje. Alla genrer har underkategorier.  Exempelvis nyheter; de har magasin, nyhetsblad, live tv och 

många flera underkategorier. Varje genre har vissa designegenskaper och funktioner ihop. Exempelvis 

har alla shoppingsidor ett formulär där man fyller i leveransadressen och betalningsdetaljer. Även hur text 

och innehåll presenteras är viktigt. Nyhetssidor brukar vara långa och användaren kan skrolla neråt medan 

shoppingsidor brukar vara korta (Benyon, 2010). 

 

Benyon skriver att utvecklandet av en webbplats är mer än endast dennes design. Det finns en hel del 

aktiviteter som sker innan. Dessa aktiviteter är till för att fastställa syftet med webbplatsen, vem den är 

ämnad för och hur den passar ihop med organisationens allmänna digitala strategi (Benyon, 2010). 

 

När det kommer till designen måste man veta vem det är som kommer till att använda webbplatsen och 

hur de ska använda den. Webbplatser måste vara väl fokuserade med tydliga objektiv. Därför bör man 

skapa personas av användare som de förväntar kommer besöka webbplatsen och förstå målet dessa 

användare har när de besöker platsen (Benyon, 2010). 

 

Ett nyckelproblem som finns är att ge användarna support för att upptäcka strukturen och innehållet av 

webbplatsen för att nå till den specifika delen de är ute efter. Därför är informationsarkitektur ett område 

som hjälper designen av webbplatser. Området hjälper användare att svara på frågor som; var är jag? Vart 

kan jag gå? Var har jag varit? Vad är nära? 
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För att ge användarna en tydlig ”karta” över hela webbplatsen är det bra med navigeringsfält längst upp 

och längst ner på webbsidorna (Benyon, 2010).  

 

3.2 Användbarhet 

Användbarhet eller Usability som det heter på engelska har alltid varit det centrala i människa-

datorinteraktion, MDI. Originaldefinitionen av användbarhet är att systemen ska vara lätta att använda, 

lätta är lära sig, flexibla och bör framkalla en bra attityd hos människor. Denna definition må fortfarande 

gälla men eftersom mängden av olika människor, aktiviteter, sammanhang och tekniker för interaktiva 

system har ökat, döljer den många viktiga frågor och problem. Exempelvis är tillgänglighet nu för tiden 

en nyckel för designens syfte. Detsamma gäller för hållbarhet (Benyon, 2010).  

 

Två huvudsakliga tillvägagångssätt till design för användbarhet är designa för alla och inkluderande 

design. Designa för alla, även känt som universal design, går bortom designen för interaktiva system och 

är applicerbart till alla designsträvanden. Den har även sin grund i en viss filosofisk inställning till design 

(Benyon, 2010). 

 

3.3 Användarupplevelse 

Användarupplevelse eller UX, vilket står för User experience, betyder att man som designer utarbetar en 

design för slutkundens upplevelse av system.  Designers av interaktiva system befinner sig alltmer i 

situationen där de går utöver utformningen av användbara system och istället förväntas utforma system 

som ger användare en viss upplevelse. Exempelvis behöver en inköpslista på telefonen vara mycket mer 

än bara funktionell. Det måste vara kul att använda, engagerande och rolig. Webbplatser måste attrahera 

och behålla kunder om det ska vara lönsamt. Även när de ger lämplig funktionalitet och innehåll, kommer 

användarna endast att stanna kvar om de njuter av webbplatsen (Benyon, 2010).  

 

För designers är allt detta nytt. Att designa för behag är ett nytt fokus för många designers som tidigare 

dominerats av mer funktionella aspekter av användbarhet. Benyon delar upp välbehag i fyra dimensioner. 

Fysiskt välbehag, Socialt välbehag, Psykiskt välbehag och ideologiskt välbehag (Benyon, 2010). 
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I boken Don’t make me think skriver Steve Krug (2006) att det viktigaste man kan göra när man skapar 

en webbplats är att inte låta användaren tänka för att hitta vad han eller hon är ute efter när de navigerar. 

(Krug, 2006). 

 

Krug påpekar att detta är den första regeln när det kommer till användarvänlighet och att det är där man 

ser om något funkar eller inte inom webbdesign. Med detta menar han att en webbplats ska vara 

självförklarande. Man ska kunna förstå webbplatsen, vad det är för sida och hur man använder det, utan 

att behöva anstränga sig och tänka på det (Krug, 2006). 

 

 

Figur 4: När användaren slipper tänka Vs. När användaren tvingas tänka 

Krug, S. (2006). Don't Make Me Think! A Common Sense Approach to Web Usability, Second Edition. Berkley, California: New 

Riders Publishing. 
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3.3 Designprinciper  

Över åren har det kommit flera olika designprinciper för att skapa ett bra interaktivt system.  Både Don 

Norman, i boken The design of everyday things, och Jacob Nielsen, i boken Usability engineering 

tillhandhåller sina läsare ett antal principer. Dock har dessa principer under årets gång börjar gå emot 

varandra vilket har lett till en viss förvirring. Benyon 2010 har definierat 12 designprinciper i sin bok som 

man kan förhålla sig till i skapandet av användarvänliga och användbara system (Benyon, 2010).  

 

För att hjälpa användarna att ta del av, lära sig och komma ihåg system 

(1) Visibility - Försök att säkerställa att saker är tydliga och synliga så att användarna kan se vilka 

funktioner som finns tillgängliga och vad systemet gör för tillfället. (2) Consistensy - Var konsekvent i 

användningen av designelement och följ standarder och konventioner som finns. Använd samma 

användningsmönster för liknande funktionalitet i systemen. Det är grundläggande att vara konsekvent 

både konceptuellt och fysiskt. (3) Familiarity - Använd språk och symboler som målgruppen känner igen 

sig i och förstår. (4) Affordance - Designa saker så att det syns tydligt för användarna vad de är till för. Se 

till att knapparna som skapas ser ut som knappar och att länkar ser ut som länkar och att de är till för att 

klickas på.  

 

För att ge de en känsla av kontroll, vad de ska göra och hur de ska göra det 

(5) Navigation – Förse användarna med stöd så att de kan röra sig inom systemet. (6) Control – Klargör 

vem eller vad det är som är i kontroll och tillåt användarna att själva ta kontroll. (7) Feedback – snabb 

återkopplingsinformation från användare till system så att användarna blir medvetna om vilken effekt 

deras handlingar har.  

 

Tryggt och säkert 

(8) Recovery - Aktivera enkel återvinning från åtgärder, särskilt misstag och fel. Detta inkluderar alltid 

att ge användaren en väg ut om en viss åtgärd var oavsiktlig. (9) Constraints - Ge begränsningar så att folk 

inte försöker göra saker som är olämpliga. Framförallt bör människor hindras från att göra allvarliga fel 

genom att begränsa tillåtna handlingar. 

 

På ett sätt som passar dem 

(10) Flexibility – Tillåt att saker kan göras på flera olika sätt så att användare med olika erfarenhetsnivåer 

kan utforska systemet på olika sätt. (11) Style – Design ska vara stilfull och attraktiv. (12) Conviviality- 
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Utforma en produkt som är trevlig att använda, och som inte förstör användarens arbetsflöde med till 

exempel ett abrupt avbrott i en process (Benyon, 2010). 

3.4 PACT 

PACT är en akronym för People, Acrivities, Context, Techonologies. Akronymen är ett ramverk för att 

öka förståelsen för hur man tänker gällande designsituationer. Designers behöver förstå människorna som 

ska använda deras system och produkter, de aktiviteter som människorna kommer ägna sig åt och i vilka 

kontext dessa aktiviteter sker. Designers behöver också veta om de olika egenskaperna av interaktiva 

teknologier (Benyon, 2010).   

3.4.1 People  

Olika människor har olika preferenser och kan därför delas in i tre kategorier. Fysiska-, psykiska- och 

sociala skillnader. Fysiska skillnader handlar om karaktäriserande skillnader så som vikt och längd. Det 

handlar även om variabiliteten i de fem olika sinnen vi har som; syn, hörsel, känsel, lukt eller smak, vilket 

har en enorm påverkan i hur tillgängligt, användbart och roligt ett system kan vara för människor i olika 

kontext.  Psykiska skillnader handlar om att människor skiljer sig på en mängd olika sätt. Till exempel 

kommer människor med en god fysisk förmåga att tycka det är lättare att navigera på webbplatsen och 

komma ihåg den. Detta till skillnad från de med en dålig förmåga. Därför bör designers utforma för de 

personerna med dålig förmåga genom att tillhandhålla god skyltning och tydliga anvisningar. Sociala 

skillnader handlar om att människor använder sig av system och produkter i olika ändamål. De har olika 

motiv för att använda systemet. Vissa kommer att vara väldigt intresserade av systemet medan andra bara 

vill få en enkel uppgift slutförd (Benyon, 2010). 

3.4.2 Activities 

Det finns många likheter och aspekter som formgivare bör tänka på när de beskriver aktiviteterna. Detta 

då termen används för både enkla uppgifter och långa komplexa aktiviteter. Det kan vara saker som 

längden på aktiviteter eller hur ofta aktiviteterna sker (Benyon, 2010).  

3.4.3 Context 

Aktiviteter sker alltid i en kontext. På grund av det finns det ett behov att analysera aktiviteter och 

kontexten tillsammans. Det finns tre typer av sammanhang som kan särskiljas. (1) det organiserade 

sammanhanget, (2) det sociala sammanhanget och (3) det fysiska sammanhanget. Kontext som term kan 

vara väldigt svårt att förstå. Ibland är det användbart att se kontext som ett sammanhang som omger en 
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aktivitet. Annars kan det ses som funktioner eller egenskaper som sätts ihop till en sammanhängande 

helhet (Benyon, 2010). 

3.4.1 Technologies 

Den sista delen av ramverket är teknologier. Dessa teknologier är de medium och artefakter som de 

interaktiva systemkonstruktörerna arbetar med. Designers av interaktiva system måste förstå de material 

de arbetar med, precis som designers inom andra områden. När det gäller teknologier i PACT handlar 

mycket om två delar. Input och output. Input är olika inmatningsmetoder som tangentbord och output 

beskriver det visuella som syns på en skärm (Benyon, 2010). 

 

3.5 Sitemap 

En sitemap är en kartläggning över en webbplats. Denna ger en översikt av platsens struktur och innehåll 

(Nielsen, 2008). Sitemaps kan användas av designers som ett verktyg för att säkerställa hierarkin på 

webbplatsen och gör det enklare att diskutera för och nackdelar när man har allt framför sig. Det ger 

designers en klarare uppfattning om hur webbplatsen ska byggas upp (Benyon, 2010). 

 

3.6 Wireframes 

Wireframes är en prototyp som kallas lo-fi. Det är en skiss av webbplatsen man vill skapa som endast 

visar innehåll och rutor för vart innehållet ska synas. Det vill säga den innehållet inga grafiska färger 

(Benyon, 2010).  

3.7 Bootstrap 

Twitter Bootstrap, eller Bootstrap, är ett kraftfullt ramverktyg som innehåller ett flertal verktyg för att 

förenkla strukturen och uppbyggnaden av webbplatser. Den kan beskrivas som en template som innehåller 

snygga fördefinierade element som knappar, formulär, diagram, ikoner, navigation, typografi etc. 

(Sackemark, Twitter Bootstrap - En favorit bland ramverken). 

 

Bootstrap utvecklades och designades på Twitter och har sedan dess blivit en av de mest populära front-

end ramverken och Open Source-projekt i världen. Den skapades under 2010 av två användare vid namnen 

Mark Otto and Jacob Thornton och släpptes fredagen den 19 augusti 2011 (About Bootstrap, u.d.) (About 

Bootstrap, u.d.) (About Bootstrap, u.d.).  
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Dess struktur levererar ett heltäckande ramverk som är logiskt uppbyggd samt mycket effektiv. Det har 

ett brett stöd bland webbläsare och följer de nya standarder för HTML5 och CSS3 (Sackemark, Twitter 

Bootstrap - En favorit bland ramverken). 
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4. Resultat 

Istället för att skapa en tom och enkel sida där varje moduls funktioner syntes kom jag tidigt fram till att 

jag vill skapa en verklighetstrogen webbplats som berättar en historia. På så sätt kunde eventuella partners 

föreställa sig en riktig webbplats medan de testade demonstrations-webbplatsen. 

 

Innan jag började skissa på projektet var jag därför tvungen att föreställa mig en webbplats som kan 

innehålla alla moduler förutom webbshop och statistik-modulen och där jag kan presentera dessa moduler 

på ett estetiskt sätt. Efter en del research kom jag fram till att demonstrations-webbplatsen ska representera 

en advokatbyrå.  

 

4.1 PACT – analys 

För att förstå människorna som ska använda demonstrations-webbplatsen behöver jag förstå de aktiviteter 

som de kommer ägna sig åt och i vilka sammanhang. Jag behöver även förstå människorna och veta om 

de egenskaperna deras interaktiva teknologier har. På grund av det beslöt jag mig för att skapa en PACT-

analys. 

4.1.1 People 

Den primära målgruppen för demonstrations-webbplatsen är de kunder i partnership-programmet som ska 

testa sidan och de olika modulerna. Den sekundära målgruppen är de fiktiva användarna som ska besöka 

webbplatsen för att få hjälp med sina fall, boka möten med advokater och jurister, söka jobb på byrån 

samt läsa artiklar och kolla framtida event etc. Den primära målgruppens kunskapsnivå kommer vara rätt 

så hög då de arbetar inom webbranschen men den sekundära målgruppens kunskapsnivå kan variera då 

olika användare har olika erfarenheter av webbplatser. Därför är det viktigt med navigation både längst 

upp och längst ner på webbplatsen.  

4.1.2 Activities 

Den primära målgruppen kommer besöka webbplatsen för att testa de olika modulerna och funktionerna 

som WM3 erbjuder och som finns implementerade på demonstrations-webbplatsen. De kommer att vilja 

bilda en uppfattning om WM3 och dess tjänster, skapa nya event, artiklar och listor och möjligtvis skicka 

ut nyhetsbrev. 
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Den sekundära målgruppen kommer att gå in på advokatbyrån för att kolla upp jurister och advokater, 

boka möten, söka jobb och kanske kolla vilka tjänster och områden juristerna specialiserar i.  

4.1.3 Context 

Den primära målgruppen är som tidigare nämnt kunder som medverkar i partnerships-programmet och 

befinner sig med stor sannolikhet i kontorsmiljöer framför en stationär eller bärbar dator när de testar de 

olika modulerna och funktionerna. 

 

Den sekundära målgruppen kan befinna sig vart som helst när de besöker sidan och därför är det viktigt 

att webbplatsen även är responsiv för mobiler och surfplattor. 

4.1.4 Technologies 

Den som besöker demonstrations-webbplatsen använder sig med störst sannolikhet av en dator, surfplatta 

eller smartphone och kommer behöva tillgång till internet. Det är möjligt att besökarna använder sig av 

olika webbläsare och därför bör demonstrations-webbplatsen även fungera för de flesta webbläsarna. 

4.2 Sitemap 

Innan jag skapade wireframes var jag tvungen att göra en sitemap (se figur 5 på sida 22) för alla sidor och 

koppla ihop dem med modulerna. Detta för att få en översikt över var jag ska visa modulerna. De 

modulerna som skulle presenteras på webbsidorna var artiklar, extranät, nyhetsbrev, listor, formulär och 

kalendrar. 

 

Då artiklar och event är två av de mest eftertraktade moduler valde jag att presentera dem på första sidan 

med tre olika redigerbara fält. Verksamhetsområde ska vara en sida som endast visar de redigerbara fälten. 

Listmodulen ska användas för att presentera olika medarbetare på företaget och under kontakta oss ska 

formulärmodulen visas. På sidan aktuellt valde jag att skapa fyra undersidor där man kan se två olika 

versioner av artiklar; Nyheter och pressmeddelanden, samt ett eventarkiv där alla event står listade. Under 

sidan Alumni ska extranätet och inloggningen till den finnas. Då nyhetsbrev är något som skickas ut ska 

jag lägga till ett fält i footern där man kan prenumerera för att få nyhetsbrev. 
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Figur 5: Sitemap över demonstrations-webbplatsen  
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4.3 Wireframes 

Efter att ha bestämt strukturen för sidan var det dags att skapa prototyper. Nedan syns tre lo-fi prototyper 

för webbplatsen; Startsidan, en default sida utan submeny och en default sida med submeny. Då WM3 

mest handlar om att man ska kunna fylla i de redigerbara fälten med bilder och text är jag medveten om 

att sidorna med template default kommer se olika ut men jag ville ha något att utgå ifrån.  

 

Figur 6: Wireframes 
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4.4 Grafisk profil 

Till en början med hade jag ingen grafisk profil. Då jag endast hade arbetat med ett fåtal moduler tidigare 

ville jag fokusera på att lära mig hur de fungerade och hur koden för dem ser ut innan jag la något som 

helst fokus på det grafiska. På grund av detta började jag med endast svart och vita färger.  Under arbetets 

gång ändrades färgerna ett flertal gånger innan vår grafiska utvecklare blev nöjd med färgerna nedan. Den 

svarta färgen används på knappar och den vita används som bakgrundsfärg samt på vissa textstycken. Den 

beiga färgen används när man hovrar på text samt som bakgrundsfärg för vissa textblock. Den mörkblåa 

färgen används endast på startsidan och den ljusblåa färgen används på toppmenyn samt när man hovrar 

på vissa element. Den brunsvarta färgen används som fontfärg då jag finner att den svarta färgen skär sig 

mot den vita och försämrar lärbarheten.  
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4.5 Utveckling 

När det var dags att bygga upp webbplatsen använde jag mig utav flera olika språk.   

 

HTML användes för att strukturera och visa innehållet på sidan. Då liveredigering finns på sidan behövde 

jag inte hårdkoda någonting. Det enda jag behövde göra var att skapa sektioner för de redigerbara fälten 

och för de delar som slutkunden inte ska kunna ändra på. Detta så att de inte förstör strukturen och 

designen.  

 

SASS använde jag för att ge webbplatsen liv och färg. Där bestämde jag vilka färger texterna ska ha på 

de olika styckena, hur knappar ska se ut och hur helheten ska sammanställas.  Anledningen till varför jag 

använde SASS istället för CSS var att det blev mindre att skriva samtidigt som det var lättare att läsa 

koden då den var organiserad och att jag hade möjligheten att använda mig utav variabler och mixins.  

 

Detta var positivt för mig då den grafiska profilen ändrades ett flertal gånger under arbetets gång. Med 

hjälp av variabler behövde jag endast ändra färgerna på ett enda ställe.  Exempelvis skriver man  $test-

color: white för att bestämma värdet för variabeln $test-color. I detta fall var värdet färgen white. Därefter 

väljer jag ut det stycket jag ska ha denna färg på, exempelvis bakgrunden, body,  och navigeringsmenyn, 

nav-menu, och skriver: 

 

$test-color: white 

body 

background-color: $test-color 

.nav-menu 

color: $test-color 

Skulle kunden få för sig att den inte vill ha en vit bakgrundsfärg på bakgrunden och på navigeringsmenyn 

behöver man inte söka igenom koden och ändra färgen på varje stycke som på CSS. Istället ändrar man 

värdet för variabeln $test-color.  

$test-color: black 

body 

background-color: $test-color 

.nav-menu 

color: $test-color 
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Coffescript använde jag för att skapa olika funktioner. Ett Exempel är när jag ville ha ett filter som kunde 

filtrera mellan de olika medarbetarnas namn, befattning och specialitet. Jag började med att skapa en 

relation mellan listorna i modulen och sedan skrev jag en kod i Coffescript som filtrerar efter vad 

användaren söker. Orsaken till att en relation skapades var att jag ville visa att det var möjligt att 

kombinera två olika listor genom att skapa en relation mellan olika rader i listorna. Motivet bakom 

användningen av Coffescript istället för Javascript var att det blev mindre kod att skriva vilket resulterade 

i att det gick snabbare. 

 

Bootstrap användes för att skapa en grid. Då Bootstrap bygger på 12 kolumner kunde jag enkelt bestämma 

hur många kolumner varje sektion skulle ha i olika skärmstorlekar. På så sätt kunde jag effektivt skapa en 

responsiv sida utan att behöva förhålla mig till mediaqueries. Anledningen till varför man helst vill slippa 

förhålla sig till mediaqueries på WM3 är för att man aldrig vet hur mycket eller hur lite information 

slutkunden vill lägga in, vilket kan förstöra sidan. Men med Bootstrap kan kunden lägga in hur mycket 

information som helst utan att det stör utseendet.  

 

Liquid användes för att ta del av de taggarna som modulerna skapade. Utan det hade jag inte kunnat 

använda mig utav modulerna och visa innehållet (Se figur 7). 

 

Figur 7: Liquid 
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4.6 Demonstationssidan 

Resultatet för detta examensarbete och 

slutprodukten för demonstrations-webbplatsen 

finns att se på demosajt.wm3.se. 

4.6.1 Startsida 

På startsidan (se figur 8) låg fokus på de mest 

eftertraktade funktioner och moduler nämligen 

live redigering, artiklar och event. De vita och 

den blåa sektionen innehåller de redigerbara 

fälten. Fälten är uppdelade i två kolumner. En 

för bilder och en för text. 

 

Den mörka sektionens innehåll kommer från 

moduler. Den till vänster visar den senaste 

artikeln inom kategorin nyheter medan den i 

mitten visar den senaste artikeln inom 

kategorin pressnyheter. Kolumnen till höger 

visar däremot det nästkommande eventet i hela 

kalendern och är inte bunden till en viss 

kategori.  

 

Grunden till att jag ville visa två artiklar och 

ett event var att jag vill markera att man kan 

dela in olika artiklar och event i olika 

kategorier. På så sätt kan kunden förstå att man 

kan välja om man vill skriva ut alla artiklar 

eller endast artiklar som tillhör en viss 

kategori.  

 

 Figur 8: Startsida 

http://www.demosajt.wm3.se/
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4.6.2 Företag och Kontakta oss 

Webbadressen för Om oss har omdirigerats till sidan Företag som finns som undersida. På denna finns 

det endast redigerbara fält som slutanvändaren själv ska kunna fylla i. Anledningen till att endast visa en 

webbsida med redigerbara fält är för att skapa en förståelse av att man kan göra mycket inom dessa fält.   

 

Sidan Kontakta oss är endast en sida med endast redigerbara fält och har mallen default.tpl precis som 

sidan Företag. Trots att de har samma CSS och uppbyggnad ser de olika ut. Kontakta oss har ingen beige 

sektion och kolumnerna är inte detsamma. Kontakta oss  innehåller även ett formulär som kommer från 

en modul samt en karta. Det är lätt att man undrar hur detta är möjligt. Anledningen är först och främst 

att de redigerbara fälten som saknar innehåll försvinner om man inte fyller i dem.  Med andra ord, finns 

det fler fält  än vad man ser, men så länge administratörerna inte har fyllt i dem och publicerat, är de 

osynliga för besökarna.  

 

Formuläret som finns på Kontakta oss – sidan är inte med i mallen. När man ska skapa ett formulär går 

man först in i modulen och anger namnet för formuläret och vilken e-post den ska till om den skickas. 

Därefter går man till ett redigerbart fält och trycker på formulärikonen. Då får man upp ikoner för att 

skapa radioknappar, textfält, skicka-knappar och allt man kan önska sig i ett formulär.  

Figur 9: Företag Figur 10: Kontakta oss 
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4.6.3 Medarbetare 

Det är på denna sida som alla medarbetare på 

advokatbyrån syns. Medarbetarnas uppgifter 

kommer från två olika listor, Personal och 

Tjänster, som jag valt att slå ihop.  

 

I listan Personal valde jag att skapa fem 

kolumner; Namn, Mail, Telefon, Befattning och 

Bild. Dessa kolumner skapades under fliken 

Inställningar. Därefter skapade jag flera rader 

genom att trycka på knappen Ny rad (se figur 12) 

och fylla i uppgifterna.  

 

I listan Tjänster skapade jag endast en kolumn, 

Spec. Mellan denna kolumn och lista Personal 

valde jag att skapa en relation. På så sätt kunde 

jag skapa rader för varje specialitet och samtidigt 

tilldela varje medarbetare en specialitet. Efter att 

ha gjort det kunde jag gå in på listan Personal 

igen och se vilka specialiteter de olika 

medarbetarna är anslutna till.  

 

När listorna var färdiga skapade jag en mall, 

personal.tpl , för att presentera medarbetarna på 

detta sätt (se  figur 11). Därefter skapade jag ett 

Script för att göra det möjligt att filtrera på namn, 

befattning och specialitet.  

Figur 11: Medarbetarsidan 

Figur 12: Modulen listor; Personallistan. 
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4.6.4 Alumni 

Alumnisidan är som tidigare nämnt webbsidan för extranätsmodulen. Det första man ser när man kommer 

till den är en inloggningsruta med en förklarande text (se figur 13). Texten är skriven i ett redigerbartfält 

vilket innebär att kunden kan redigera den direkt på webbplatsen.  

 

De användare som kan logga in på extranätet anges i modulen och i detta fall är det dem anställda. Där 

tilldelas inloggningsuppgiter och om man vill kan man generera fram ett lösenord. Efter att ha loggat in 

via inloggningsrutan kommer användarna till skyddade sidor. I detta fall valde jag att göra en exempelsida 

där de anställda kan läsa om pågående fall, artiklar och se när nästa event är (se figur 14).    

 

De webbsidorna man väljer att ha i extranätet anger man via sidoträdet när man skapar nya sidor. Därefter 

kan man i modulen skapa grupper som har tillgång till alla eller specifika skyddade webbsidor. När man 

skapar en användare kan man därför tilldela den en grupp.  

Figur 13: Alumnisidan före inloggning Figur 14: Alumnisidan efter inloggning 
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4.6.5 På gång och Press 

På gång och Press-sidan är två olika webbsidor som presenteras av samma modul. Nämligen 

artikelmodulen. Som tidigare nämnt har jag valt att skapa två kategorier i modulen, en för nyhetsartiklar 

och en för pressmeddelanden. Detta för att ha möjligheten att endast visa nyhetsartiklar på På gång-sidan 

och pressmeddelanden på Press-sidan. 

 

Med tanken på att det kan komma in hundratals nyhetsartiklar under årens gång valde jag att endast visa 

de tio senaste nyheterna på På gång-sidan. För att se äldre artiklar kan besökaren klicka på nyhetsarkivet 

på sidobaren till höger (se figur 15). Då kommer man till arkivsidan som har mallen article.archive.tpl. 

 

Press-sidan har ett annorlunda upplägg. Sidobaren är till vänster och pressartiklarna är till höger om den 

(se figur 16). Sidobaren innehåller ett redigerbart fält istället för ett arkiv som På gång-sidan. Anledningen 

till att arkivet inte är med beror på att jag valt att inte ha en begränsning för hur många artiklar som kan 

visas på webbsidan.      

Figur 15: På gång-sidan Figur 16: Press-sidan 
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4.6.6 Event 

Under Event finns alla evengemang samlade. Dessa evengemang kommer från kalendermodulen. Där har 

jag tidigare valt att skapa fyra olika kalendrar; Öppet hus, Föreläsningar, Konferens och Event. Orsaken 

till detta val är att jag vill redogöra för att man kan skapa flera kalendrar i modulen. Dessa olika kalendrar 

har jag även valt att ha som filter i sidobaren till höger om själva eventen (se figur 17). 

 

En liten förhandsbeskriven finns på samlingssidan och är besökaren intresserad av eventet kan han eller 

hon klicka på Läs mer – knappen. Då kommer man till webbsidan för det enskilda eventet; som har mallen 

event.single.tpl. Här kan besökaren ta del av information samt tidpunkt och plats för eventet. Besökaren 

kan öven se de fem närmaste eventen i sidobaren till höger om eventbilden (se figur 18). 

 

Informationen för eventen lägger man in i modulen. Där finns möjlighet för att bland annat lägga in start 

och slutdatum samt tidpunkt, titel, en beskrivning och en bild (se figur 19). 

 

 

  

Figur 17: Event-sidan Figur 18: Webbsidan för den eventet 

Figur 19: Kalendermodulen. På bilden ser man hur man skapar 

enskilda event i kalendern. 
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4.6.7 Responsivitet 

Webbplatsen är responsiv och anpassad för både desktop, surfplatta och mobilskärm (se figur 20). I 

desktop använde jag mig av två och tre kolumner, dock ändras antalet kolumner för surfplatta till två och 

en kolumn. Detta beroende på åt vilket håll man håller i surfplattan. I mobilskärmar används endast en 

kolumn och bannerbilden försvinner. Även menyn ersätts av en togglemeny.  

 

 

 

 

 

  

Figur 20: Startsidan i desktop, surfplatta och mobilskärm. 
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5. Diskussion och slutsatser 

 

Under projektets gång har mitt intresse för WM3 växt då jag upptäckt lättheten i att använda CMS:et och 

att skapa en webbplats i den, användarvänligheten och användbarheten för både utvecklare och potentiella 

kunder. Att utveckla en webbplats i WM3 har även gett mig tiden och möjligheten att fokusera på viktiga 

aspekter så som navigation, tydlighet och konsekvent. Detta är aspekter som finns i de tio designprinciper 

jag tidigare nämnt. Jag har försökt att tillämpa och sammanfoga dessa designprinciper i mitt arbete så gott 

som jag kan samtidigt som jag har haft Krugs Don’t make me think-filosofi i bakhuvudet.  

 

Den första designprincipen enligt Benyon, Visibility, handlar om att försöka säkerställa att saker är tydliga 

och synliga så att användarna kan se vilka funktioner som finns tillgängliga. Denna har varit väldigt viktig 

för mig då jag skapar webbplatsen primärt till kunder inom webbranchen. Det innebär att de främst vill 

veta hur systemet fungerar och vilka funktioner och moduler det finns. De vill även se hur dessa funktioner 

och moduler kan användas och utnyttjas, vilket jag har försökt tydliggöra på webbplatsen. 

 

Att vara konsekvent var den andra designprincipen enligt Benyon. Där handlade det om att vara 

konsekvent i användningen av designelement och följa standarder. Inom arbetet har jag försökt att vara 

konsekvent i användningen utav designelement men har nu i efterhand märkt att jag misslyckats på vissa 

fronter. På Press-sidan har jag lagt ett fält till vänster om alla pressartiklar medan jag på Event och På 

gång-sidorna har ett arkiv och ett filter till höger om flödet. Knapparna på webbplatser är även svarta på 

alla sidor förutom Medarbetar-sidan. Varför jag gjort på detta sätt kan jag inte motivera utan det har bara 

blivit så under arbetets gång. Dock skulle jag nu i efterhand vilja flytta på fältet och byta färg på knappen 

för att vara mer konsekvent i mitt arbete. 

 

Navigation var Benyons sjätte designprincip. Dock var det för mig den viktigaste. Jag ville skapa ett flöde 

i webbplatsen där både min primära och sekundära målgrupp kan navigera runt på webbplatsen med 

enkelhet. Något som var viktigt med navigationen var att kunna presentera varje modul på en egen 

webbsida för den primära målgruppen  medan den sekundera målgruppen inte ens märker av det.  

 

Att behöva tänka på två målgrupper och skapa för dessa två, en som ska jobba med systemet medan den 

andra ska använda webbplatsen, har varit svårt. Man är van vid att tänka på användarupplevelse och att 

utarbeta en design för slutkundens upplevelse, men i detta fall är den riktiga slutkunden en annan 

utvecklare medan den fiktiva slutkunden är den som ska besöka webbplatsen för att möjligtvis anlita en 
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advokat. Processen har därför varit väldigt förvirrande för mig när det kommer till att särskilja dessa två 

slutkunder och designa för dem. Ett tillvägagångssätt för att lösa detta har varit att fokusera på 

användbarheten och att designa för alla. Med detta menar jag att tänka på att skapa något som ska vara 

lätt att använda, lätt att lära sig och tillgänglig, vilket jag finner att jag lyckats med. 
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