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Abstract 
The purpouse of this study is to find out how and if a Content Managment System (CMS) can 
benefit from applied User Experience Design (UX). A work project has been executed where a 
client wanted the students to create a user friendly CMS for adding content to a global hotel review 
site. A prototype of a CMS was created based on literature studies about UX and CMS. The 
prototype of the user friendly CMS was then tested through user tests and interviews with key 
users. After input from the key users the prototype was changed until the users were satisfied with 
it.  
 
Keywords 
User Experience Design (UX), Content Managment System (CMS), usability testing, design 
principles, human-computer interaction, user Interface, interaction. 

 



 3 

Sammanfattning 
Denna rapport beskriver processen av skapandet av ett Content Managment System (CMS) 
verktyg inför en webbsida som ska publiceras. Målet med arbetet är att ta fram ett CMS, där 
användaren anser att den är lättförståelig och användarvänlig. Centralt för denna process är User 
Experience Design (UX) och Content Management System (CMS), där utgångspunkten bygger på 
Garretts (2011) designmodell och Arvolas (2014) tekniker. Modellen har anpassats och ifrågasatts 
utifrån gällande designprinciper och användartestats på den tänkta målgruppen. Resultatet från 
användartesterna användes för att optimera den slutliga prototypen. Projektet har vid avslut 
resulterat i en skarp prototyp och design som blivit godkänd av beställaren, mediebyrån Dempsey 
och lämnats över till deras juniorutvecklare. 
 

Nyckelord 
User Experience Design (UX), Content Management System (CMS), användarupplevelse, 
användartester, designprinciper, människa-datorinteraktion, användargränssnitt, 
interaktionsdesign. 
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Förord 
Vi vill tacka mediabyrån Dempsey som förmedlat detta uppdrag till oss.  
 
Vi vill även tacka de personer som deltagit i intervjuer och användartester och bidragit med 
värdefull respons.  
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Ryan Dias för alla goda råd som han gett oss.  
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1. Inledning 
User Experience Design (UX) är en teknik om hur man utformar exempelvis produkter eller tjänster 
med god användarupplevelse. Begreppet definieras i denna rapport som alla aspekter av 
användarens interaktion med en produkt. Detta innefattar hur användaren upplever presentation, 
funktionalitet och effektivitet i produkten. Hur användaren upplever produkten beror på 
användarens tidigare egenskaper, attityder, färdigheter, vanor och personlighet. UX tar även 
hänsyn till användarens personliga mål med aktiviteten som ska genomföras med hjälp av 
systemet. Detta personliga mål kan innefatta många olika aspekter så som perceptuella eller 
emotionella aspekter. 
 
Användarupplevelsen är något som generellt verkar förbises av många Content Management 
System (CMS) utvecklare. Begreppet CMS definieras i denna rapport som ett innehållssystem för 
all hantering och publicering av information i elektronisk media.  
 
Tony Byrne (2005) anser att man bör studera hur användarvänligheten kan kopplas till systemets 
funktionalitet i ett CMS. Detta eftersom man då kan kompensera för de oundvikliga brister i 
användarutbildning och förståelse som kan uppstå. Då har man kommit en bra bit på vägen till att 
utveckla ett mer användarvänligt, och därmed också ett mer effektivt CMS.  
 
Med denna studie vill vi hitta bästa möjliga designprinciper för god användarupplevelse för CMS-
verktyg. Förhoppningen är att få fördjupade kunskaper inom ämnena för att sedan applicera dessa 
på det praktiska examensarbetet som genomförts parallellt med studien.  
 

1.1 Syfte/mål 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur man går tillväga för att skapa en god 
användarupplevelse i ett CMS. Vi vill undersöka vilka teorier och metoder som kan vara 
användbara för att stödja den praktiska delen av examensarbetet. Undersökningen sker genom 
användarstudier i en prototyp samt intervjuer med de tilltänkta slutanvändarna. För att kunna 
skapa en god användarupplevelse kommer vi att fördjupa oss inom området UX och CMS. 
Fördjupningen sker genom litteraturstudier där vi kommer att jämföra olika sätt att se på UX och 
olika sätt att skapa CMS på, för att senare bilda oss vår egen uppfattning. Målet med det praktiska 
examensarbetet är att ta fram en färdig interaktiv prototyp och en design för ett användarvänligt 
CMS som senare ska implementeras av Dempseys juniorutvecklare. 



 8 

1.2 Begreppsdefinition 
User Experience Design (UX) - En samling metoder och tekniker som används för att skapa en 
god användarupplevelse. 
 
Content Management System (CMS) - Ett innehållshanteringssystem som används för att lägga 
till information och ändra i hemsidor. 
 
Mobile First - att designa för mobil i första hand. 
 
Card Sort - en enkel klassificeringsmetod. Användbar för att utforma informationsarkitektur, 
menystrukturer, sökvägar osv. 
 
Lo Fi - prototyp - En mycket enkel prototyp. Ofta som skisser med låg detaljeringsnivå. 
 
Hi Fi-prototyp - Ofta interaktiv datorbaserad med hög detaljeringsnivå. 
 
Personas - Fiktiva och påhittade människor som ofta beskrivs med hög detaljrikedom för att 
simulera den tänkta användaren. 
 
Informationsarkitektur (IA) - hur man strukturerar upp informationsinnehåll för att göra det tydligt 
för användaren. Som till exempel navigeringssystem, sökfunktioner osv. 
 
Målgruppen - De användare som primärt är tänkta att använda produkten. I detta fall innebär det 
journalister och experter på resor och hotell. 
 
Admin – Administratör. Har tillgång till administratörverktyg så som att lägga till hotellinformation, 
redigera sidor, lägger till användare och ger dem behörighet och godkänner artiklar och 
recensioner innan publicering. 
 
Användare - Journalister och experter som producerar innehåll för StayGrand. 
 
Metadata - betyder information om data, metadata används för att beskriva innehållet och 
strukturen för en viss datasamling. 
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1.3 Disposition 
Detta examensarbete består av tio kapitel. 
 
Kapitel 1, inledning, ger en introduktion till examensarbetes ämnen samt förklarar uppsatsens 
syfte/mål. Här presenteras även begrepp som behövs för en god förståelse av uppsatsens ämnen. 
 
Kapitel 2, problemformulering, presenterar examensarbetets forskningsproblem inom 
ämnesområdena och presenterar studiens avgränsningar. 
 
Kapitel 3, bakgrund, en redogörelse för det praktiska arbetet. Här presenteras projektets beställare 
samt det uppdrag som grundats på studien. 
 
Kapitel 4, teoretiska utgångspunkter, förklarar den teoretiska grunden som studien baserats på. 
 
Kapitel 5, projekt StayGrand, handlar om metoder som valdes för det praktiska examensarbetet, 
tillvägagångssätt och hur detta genomförts. 
 
Kapitel 6, resultat och analys, presenterar resultaten från de intervjuer och användartester som 
genomförts. 
 
Kapitel 7, diskussion och slutsats, sammanfattar de viktigaste resultaten samt drar slutsatser kring 
dessa. Här reflekterar vi även över resultaten och kollar de till tidigare forskning. 
 
Kapitel 8, framtida utveckling, beskriver vad som sker med det praktiska arbetet när studien 
avslutats. 
 
Kapitel 9, litteraturförteckning, innehåller en lista på samtliga källor som används i studien. 
 
Kapitel 10, bilagor, här bifogar vi intervjufrågor, uppgifter för användartester, grafisk profil för 
StayGrand och design. 
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2. Problemformulering 
CMS är ett viktigt verktyg för publicering av texter och innehåll på webben. Många som använder 
sig av CMS anser att verktygen är alldeles för avancerade för att kunna användas. Programmerare 
och användare talar inte samma språk och de flesta CMS-verktyg som finns idag bygger på att 
man ska kunna olika kodspråk för att få fram den layout man önskar. Arbetsprocessen förlängs då 
användaren inte själv kan publicera sin text utan att ha en webbredaktör som sammanställer 
slutresultatet. CMS-verktygen är alltså inte anpassade efter användarens behov. Det ska vara lätt 
att navigera, tydliga knappar och man ska kunna hitta det man letar efter. Genom att studera 
områden CMS och UX hoppas vi kunna utvärdera hur man skapar ett användarvänligt CMS på ett 
enkelt och samtidigt lättförståeligt sätt för att underlätta för användarna. Problemen med att CMS 
oftast inte designas användarvänligt är något som Byrne (2005) tar upp i sin artikelserie. 
 

2.1 Avgränsning 
Inom tidsramen för detta projekt har vi valt att inte leverera en färdig webbsida. Leveransen avser 
istället ett koncept där vi tar fram ett användarvänligt CMS i form av en färdig Hifi-prototyp, grafisk 
profil och design. Beställaren står för att skapa den färdiga produkten efter att överlämning skett till 
deras interna utvecklare. Vi kommer att göra användartester på den prototyp som tas fram enligt 
resultatet av studien. Feedback från prototypen lämnas till beställaren som själv ansvarar för att 
eventuellt implementera detta i den färdiga webbsidan. Vi kommer inte att göra användartester på 
den färdiga webbsidan. När överlämningen sker lämnas en omfattande instruktion, dokumentation 
samt allt material och vi ansvarar då inte längre för implementeringen. Rapporten behandlar 
områden User Experience Design, webbdesign och Hi Fi-prototyper som användes i det praktiska 
arbetet. 
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3. Bakgrund 
3.1 Beställaren 
Uppdragets beställare är företaget Gare du Nord AB, ägarbolag till mediabyrån Dempsey 
Stockholm, som i detta fall är uppdragsgivare för det praktiska examensarbetet.  

3.2 Uppdraget 
Uppdraget går under namnet StayGrand. Projektet handlar om en ny global webbsida som ska 
lanseras inom kort. På webbsidan skall man kunna söka upp hotell och destinationer över hela 
världen. Huvudsakliga uppgiften för oss är att ta fram ett CMS som ska användas av reseexperter 
exempelvis journalister runt om i världen där innehållet kommer att publiceras på internet. Detta 
innebär att CMS-verktyget ska vara anpassat efter mobile first, allt från liten till stor skärm och 
kodas i Wordpress. 
 
I det praktiska examensarbetet ingår följande områden: User Experience Design, webbdesign, 
wireframes och kodning. Som studenter kommer vi att få handledning genom projektet av senior 
personal hos Dempsey samt stöd i de delar som arbetet innefattar. Projektet kommer att lämnas 
över när projektet löper ut till Dempseys juniorutvecklare för färdigställande. Vi kommer utgå ifrån 
det innehåll som redan finns att tillgå i dagsläget. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Det har varit svårt att hitta rena undersökningar för hur man designar CMS. Däremot skriver 
forskare och designers om hur UX bör se ut. Tony Byrne (2005) knyter effektivt samman UX och 
CMS. Han är en av de få som skriver om de båda samtidigt. Vanligt är att forskare och designers 
annars inriktar sig på endast UX. Hur man allmänt skapar en bra användarupplevelse, eller CMS 
där man fokuserar på hur man bygger och organiserar ett informationshanteringssystem samt vilka 
funktioner de bör ha. Han tar upp problematiken med att CMS-utvecklare ofta förbiser själva 
aspekten med användarupplevelse av CMS och istället fokuserar för mycket på funktionaliteten. 
Byrne (2005) presenterar även de fördelar och svårigheter ett CMS kan presentera för 
användaren. Han föreslår diverse lösningar för hur man kan motverka svårigheterna. Man ska 
designa CMS inte bara för funktionalitetens skull utan även för användaren och dennes upplevelse 
av systemet, detta resulterar då i att systemet blir mer effektivt. 

4.1 Användarupplevelse (UX) 
Användarupplevelse (UX) rör tekniker för att utforma användargränssnitt med god 
användarupplevelse i nyskapande interaktiva produkter eller tjänster (Arvola, 2014, 21). Arvola 
(2014) menar att god användarupplevelse (UX) är det övergripande målet för designarbete. Några 
fysiska aspekter som tas upp för informationsarkitektur (IA) är exempelvis navigeringssystem, 
sökfunktioner och skyltsystem. Man kan säga att interaktionsdesignen lägger tyngdpunkten på vad 
användare gör och deras upplevelse av aktiviteten och IA ordnar en struktur där användaren kan 
skapa sig en begriplig och meningsfull mental modell.  
 
Garrett bygger vidare på teorierna om UX-design. Arvola (2014, 21) skriver att Garrett riktade in 
sig på UX-design för webben, som grundas i mål för webbsidan och användarens behov. Behoven 
innefattar funktionell specifikation och innehållskrav, vilka bör utformas innan interaktionsdesign 
och informationsarkitektur tas fram. I nästa steg utvecklas informationsdesign, gränssnittsdesign, 
navigationsdesign och visuell design. Garretts bild av UX är ett exempel på vad Norman (Merholz, 
2007) som myntade begreppet menade med att det förlorat sin mening. Människor använder dem 
ofta utan att ha någon aning om vad orden betyder, varför de används eller vad de egentligen 
handlar om. Inom ramen för webbdesign tappar UX mycket av den breda bild Norman försökte 
måla upp. En modern bild av UX handlar idag mycket mer om att integrera det fysiska och det 
digitala på bästa sätt.  

4.2 Varför UX? 
När en produkt ska utvecklas tänker man ofta på hur den ska designas, hur den ska se ut och vad 
produkten ska göra. Men det finns så mycket mer än det estetiska och det funktionella.  
 
Användarupplevelsen och hur produkten verkligen fungerar blir ofta en aning förbisedd. Garrett 
(2011) menar att användarupplevelsen därmed inte handlar om hur produkten fungerar på insidan. 
Användarupplevelsen börjar när en användare kommer i kontakt med den. Alla produkter har två 
saker gemensamt, användarupplevelsen och att det är de små sakerna som gör skillnad. Att 
exempelvis en kaffemaskin har en knapp som går att trycka på kanske inte låter som mycket. Men 
när skillnaden ligger i att man får kaffe eller inte får kaffe är konsekvensen av att knappen inte går 
att trycka på något signifikant. Om den kaffemaskin man köpt bara tillåter en att producera kaffe 
ibland, hur skulle man känna då inför produkten? Hur skulle man tänka om tillverkaren? Skulle 
man köpa något från det företaget i framtiden? Detta är användarupplevelsen (Garrett, 2011).  
 
Om en användare har en dålig upplevelse med produkten kommer de inte använda den igen. Om 
de har en medioker upplevelse med en hemsida och en bättre upplevelse med en konkurrents 
hemsida går de tillbaka till konkurrenten och inte till dig. Även om systemet inte ses av någon 
annan än företagets anställda, som ofta är fallet med CMS, kan användarupplevelsen vara 
skillnaden mellan ett projekt som lyckas och ett resurskrävande mardrömsprojekt. UX har generellt 
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två mål, att hjälpa användaren att arbeta snabbare och att hjälpa användaren att göra färre 
misstag (Garrett, 2011, 5-7). 

4.3 De fem UX-nivåerna 
Garrett (2011, 18-148) skriver i sin bok, The elements of user experience, om fem olika nivåer man 
kan utgå från när man designar för användarupplevelser. Dessa fem nivåer är sedan uppdelade i 
produktens funktionalitet och produktens information. 
 

 
 

Figur 1. Garretts (2011) fem olika nivåer. 
 

4.3.1 Den strategiska nivån (strategy, 34-52) 
Den första nivån handlar om användarbehov och produktmål.  
 
Dessa två faller båda in i funktionaliteten och informationen kring produkten samt tjänsten. Det 
gäller att balansera, ta reda på och förstå vad användaren vill och hur deras vilja passar in med 
eventuella produktmål. Mål med produkten och tjänsten kan vara affärsmål och kan exempelvis 
vara att öka försäljningen eller om att informera användaren, kunden, om något. Denna nivå 
behandlar vad man ska göra med produkten, tjänsten, och vad man vill få ut av den. Här tänker 
man alltid på Brand Identity, det vill säga hur man vill att varumärket ska upplevas och vilka 
känslor man vill förmedla. Det är även bra i denna nivå att lägga in mätvärden, sk. KPI:n (Key 
Performance Indexes), som senare används till att mäta och utvärdera projektet resp. 
produkten/tjänsten. Man lägger sedan in de typiska användarna i fack, eller segment, för att på ett 
enklare sätt förstå varje segments specifika behov. Vidare arbetar man med kontextuell 
användarutveckling. Man gör användartester och personas. Användartesterna görs eftersom man i 
förväg vill ta reda på ungefär vad användare kommer att tycka om produkten. Detta kan göras på 
en mängd olika sätt så som enkäter, fokusgrupper eller i fältstudier. 



 14 

4.3.2 Omfattningsnivån (scope, 56-74) 
Omfattningsnivån handlar främst om funktionella specifikationer och innehållskrav.  
 
Produktens funktionalitet: De funktionella specifikationerna talar om vilka funktioner produkten ska 
ha. Här definieras kravspecifikationen både för produkten och tekniken, för att ange vad den ska 
göra men även vad den inte ska göra. Det är viktigt att vara specifik när man definierar produkten 
och inte vara för otydlig, då det annars lätt kan bli missförstånd. 
 
Produktens information: Innehållskravet talar om vilket innehåll och vilka element som behövs för 
produkten. Det gäller även här att vara så specifik som möjligt vad ska finnas, hur ska innehållet se 
ut, hur ska de bete sig, etc.). Vidare är det även viktigt att prioritera de definierade 
kravspecifikationerna. Blir därmed enklare att hålla deadlines och fokusera på de viktigaste kraven 
först. 

4.3.3 Strukturnivån (structure, 78-101) 
Strukturnivån handlar om interaktionsdesign och informationsarkitektur, vilket anger själva 
strukturen för de olika produktelementen. 
 
Produktens funktionalitet: Interaktionsdesign som definierar hur systemet skall svara mot 
användaren. Denna design ska svara på frågor om hur användaren ska interagera med innehållet 
och vad som händer när hen gör det. Här tar man även upp användarfel och tar fram en plan för 
hur man kan förhindra eller eliminera att fel uppstår för användaren. Vidare fastställs även här 
vilken arkitektapproach som ska användas (hierarkal, organisk, anpassad, etc) för att för att 
underlätta för de nästkommande nivåerna. Slutligen läggs metadatan in och hur den ska hanteras. 
 
Produktens information: Informationsarkitektur har att göra med hur innehållet ska arrangeras för 
att underlätta mänsklig förståelse. För att få en bättre förståelse kan man exempelvis använda sig 
av konceptuella modeller, det vill säga att man försöker besvara hur användaren förväntar sig att 
komponenterna ska bete sig när de interagerar med dem. Vid strukturering av innehållet är det 
viktigt att vara klar över huvudkategorier och subkategorier som användaren kommer förstå. Viktigt 
i kategoriseringen av innehållet att också tänka på att använda ett språk och ord som användaren 
förstår. I samband med denna nivå bör även ett team definieras, vilka roller olika medlemmarna 
ska ha och själva processen för hela projektet. Slutligen ska man skapa wireframes för att nästa 
nivå ska bli så smidig som möjligt. 

4.3.4 Skelettnivån (skeleton, 106-128) 
Handlar om gränssnittsdesign, navigationsdesign och informationsdesign. Med andra ord, 
produktfunktionalitet: hur man ska presentera information för att underlätta förståelse hos 
användaren. Bra i denna nivå att ta hänsyn till olika konventioner eller metaforer användaren är 
van vid. Exempelvis ska man alltid se till att användaren ser det viktigaste först så att användaren 
lätt kan hitta det han eller hon söker efter. Användaren måste enkelt kunna navigera på sidan utan 
att behöva pröva sig fram och navigationen bör vara lättförståeligt för användaren. Användaren vill 
även ha en känsla av var de befinner sig, var de har varit och vart de ska. 
 
Produktinformation: Hur man med hjälp av navigationsdesign arrangerar gränssnittet för att 
underlätta för användaren att interagera med olika funktioner som finns i systemet. Detta innefattar 
att bestämma vilka sorters knappar, fält och andra komponenter, var de ska finnas och framförallt 
varför de ska vara där. 
 
Informationsdesign faller in i både produktfunktionalitet och produktinformation. Här vilka element 
som användaren har till hjälp att navigera genom informationsstrukturen. Det är även värt att 
ändra i de wireframes man skapat i tidigare nivåer och göra en sitemap. Att indexera hemsidan 
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kan vara bra för att kunna se om man “glömt” att lägga till något. Man kan även börja gruppera de 
kategorier som tidigare skapats. 

4.3.5 Ytnivån (surface, 132-148) 
Den sista nivån handlar om sensorisk design och innefattar både produktfunktionalitet och 
produktinformation. Behandlar allting som användaren kan se såsom bilder, text, och grafik. Vissa 
av dessa saker går att integreras men andra inte. Det är ofta svårare än man tror att designa för en 
sensorisk användarupplevelse. Självklart berör inte alla produkter alla sinnen och i just detta fall är 
de enda sinnen man kan designa för är synen och möjligtvis hörseln. Garrett (2011) fokuserar på 
just synen som sinne då den nästan alltid förekommer i alla produkter. Den visuella designen 
handlar inte bara om vad som är estetiskt tilltalande. Vad som är estetiskt tilltalande är inte alltid 
det som fungerar bäst ifrån ett UX-perspektiv. Från ett UX-perspektiv är det mer intressant att ta 
reda på om den visuella designen stödjer de mål man lagt upp i föregående nivåer. Här kan det 
hjälpa att veta hur ögat fungerar, vad det tittar efter först, för att kunna designa för en bra visuell 
upplevelse. Om den visuella upplevelsen är bra kan man se två kvaliteter:  
 
1. Ögat följer ett jämt flöde. När användaren kommenterar att en design är “rörig” betyder det oftast 
att ögat inte har följt designen på ett jämnt sätt utan ögat har flyttat runt mellan olika komponenter 
som kräver deras uppmärksamhet för mycket.  
 
2. Designen ger användaren en slags virtuell visning av vilka möjligheter som finns på sidan utan 
att visa för mycket detaljer.  
 
Ögat uppfattar tydligare kontraster och dessa kan man använda för att styra ögat. En annan sak 
ögat uppfattar tydligare är symmetri. Vilket gör att ögat uppfattar något som harmoniskt istället för 
rörigt.  
 
Även viktigt att tänka på intern såväl som extern följdriktighet. Om den interna designen plötsligt 
på en sida ändras kommer detta bara förvirra och irritera. Användaren kommer till exempel att 
förvänta sig att designen på en hemsida för Rolex klockor ska vara stilren, inte typsatt med Comic 
Sans och grälla färger. När det gäller färger är det bra att ha ett par primärfärger och några 
kompletterande färger till dessa, eftersom designen då uppfattas som mer sammansatt. Samma 
med typografi. Olika fonter förmedlar olika känslor och tankar hos användaren. Dock bör man vara 
medveten om att brödtext alltid bör följa regeln ju enklare desto bättre. 
 
Varje nivå (Garrett, 2011) är beroende av nivån under dem. Om valen man gör i varje nivå inte är i 
linje med de andra valen man gjort får man ett projekt som missar deadline eller blir kostsam. 
Nivåerna måste dock behandlas iterativt, förklarar Garrett (2011, 152-157). Om man inte kan 
ändra i en lägre nivå senare i projektets gång bäddar man bara för en dålig produkt där man måste 
kompensera för det tidigare dåliga beslutet. Han förklarar även att modellen med de olika nivåer 
självklart bara är riktlinjer och inte regler på hur man måste göra. I verkligheten är linjerna mycket 
mer suddiga.  

4.4 Byrnes teorier om CMS och UX 
Byrne (2005) upptäcker att användare har olika förväntningar på CMS. Detta gör att försäljare får 
svårt att matcha ett CMS-verktyg till en blivande kunds specifika scenarier. I en intervju Byrne 
(2005) gör med Jared Spool, uttrycker Spool att, "A CMS product is designed for an ideal, generic 
world, but none of us work in that world. It's like trying to sell everyone an average-sized shoe". 
Byrne (2005) tror att CMS-användare tycker att ett CMS är mindre användarvänligt, eftersom sättet 
de specifika funktionerna implementeras på, inte matchar användarens behov, då det CMS de 
använder har designats för generellt. Detta menar Byrne (2005) kan undvikas om man studerar 
hur användarvänligheten kan kopplas till systemets funktionalitet, vad ett användbart arbetsflöde 
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innebär och hur de kan kompensera för de oundvikliga brister i användarutbildning och förståelse 
som kan uppstå. Först då kan man för ett CMS-projekt komma en bra bit på vägen till att utveckla 
ett mer användarvänligt, och därmed också ett mer effektivt CMS. CMS-utvecklare och konsulter 
hyllar ofta de många fördelarna med att gå från att hantera webbsidor individuellt till att hantera 
diskreta innehållsposter i CMS. Detta medför att användaren också måste förstå att de inte skapar 
webbsidor utan skapar information som kan användas för att generera sidor, säger Erik Hartman i 
en intervju med Byrne (2005).  
 
Dessvärre är denna övergång ibland svår att förstå för författare som använder CMS för första 
gången. Som ofta är fallet, anmärker Byrne (2005), härrör en del av den förvirring som uppstår från 
den nya terminologin. Det nya sättet att skapa redaktionellt innehåll kan även generera ett nytt 
användbarhetsproblem när det för användaren känns som mer arbete. Exempelvis kan det för 
användaren kännas som mer arbete att lägga till en länk, något som ofta snabbt görs med HTML, 
när man måste navigera sig genom ett CMS för att göra det. Fördelarna med CMS väger dock 
upp, eftersom man kan lägga till denna länk till många olika sidor samtidigt istället för att behöva 
lägga in länken på varje individuell sida. En annan bieffekt av CMS:er är att när de är dåligt 
designade tar användaren ifrån redigerare, som liknar Word, till en miljö med formulär som kan få 
användaren att känna sig som en kontorist som bara lägger in data i ett fält. Användaren kan då 
klaga på avsaknaden av kontroll över sidlayouter, medan den användare som bara har basbehov 
och inte behöver ett avancerat gränssnitt ser det istället som en fördel.  
 
Arbetsflöden representerar ett helt annat problem inom användarvänlighet. Byrne (2005) upptäckte 
i sina studier att redaktörer ofta klagar på användargränssnitt som inte tillåter dem att se vad för 
innehåll som nyligen ändrats och av vem. CMS-användaren klagar ofta på arbetsflödessystem 
som tvingar dem att ta steg de inte behöver eller förstår. "Alla organisationer ser inte ut som en 
fabrik. Många organisationer är mycket stökigare, där förändringar på ett ställe kan ha dramatiska 
förändringar nedströms” påpekar James Robertson i en intervju med Byrne (2005). Robertson 
argumenterar även att framgångsrika organisationer är mer adaptiva och experimenterar med 
processer mycket mer än vad utomstående inser. Därför rekommenderar han att endast 
implementera de mest grundläggande arbetsflödesfunktionerna först. 

4.5 Principer för gränssnittsdesign 
Det finns en hel del principer som under många år tagits fram i forskningen om människa-
datorinteraktion, användargränssnitt och teknisk psykologi (Arvola, 2014, 122). En av dessa 
principer som kan hjälpa att utforma ett systems konceptuella modeller, är att man bygger 
metaforer och genom dem drar nytta av vad användarna vet och kan sedan tidigare (Arvola, 2014, 
124).  
 
En annan princip är feedback, som i grund och botten handlar om en användares handling och 
dess tydlighet om vilka konsekvenser handlingen fått (Arvola, 2014, 126). Det kan vara svårt att 
utforma bra feedback men är en princip man bör sträva efter för att uppnå ett visuellt driv (Woods, 
1984), där man hela tiden låter användaren hänga med från skärmbild till skärmbild. Det är viktigt 
att skapa en layout som avspeglar meningsfulla relationer mellan objekt. För att knyta ihop vyer 
eller sidor som kommer efter varandra bör man ha någon form av landmärken. Dessa ger 
referensramar och tydliggör hur vyer eller sidor relaterar till varandra.  

4.6 Mekanismer, strukturer och gränssnittskomponenter 
Man kan utforma användargränssnitt på många olika sätt (Arvola, 2014, 113-121). Listan på olika 
mekanismer och strukturer kan göras lång. Det finns olika mekanismer för hur användare och 
dator ska utföra något, olika strukturer och former för hur innehåll och data ska utformas och 
ordnas. Interaktionsmekanismer rör sig om vad någon kan göra med ett objekt. Ur ett 
designmässigt tankesätt används de för hur interaktionen ska gå till och hanteras. 
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Ett komplement för mekanismer och strukturer är olika sorters gränssnittskomponenter, även 
kallade widgets (Arvola, 2014, 115). De olika komponenterna som används på olika plattformar 
påminner ofta om varandra, men de följer olika standarder, riktlinjer och konventioner. Arvola 
(2014) menar att det är väldigt viktigt att som designer vara väl bekant med de olika riktlinjerna 
som finns för respektive plattform. Som princip i gränssnittsdesign menar Arvola (2014) att man 
talar om att designa för mobile first och om responsiv design. Några viktiga komponenter som man 
bör ha i åtanke är gränssnittskomponenterna för exempelvis enkla val som man kan göra med 
hjälp av knappar, radio-knappar, intryckbara knappar eller binära val. Radio-knapparna låter 
användaren göra endast ett val mellan kryssrutor, även så kallade checkbox, tillåter flera val 
samtidigt (se fig. 2).  
 

 
Figur 2. Arvolas (2014) exempel på radio-knappar och kryssrutor. 

 
Navigationsmenyn är en annan komponent som låter användaren byta vy, få upp nytt innehåll eller 
välja flera funktioner (se fig. 3). Det finns exempelvis utfällbar navigationsmeny. En sort är 
rullgardinsmenyn som alltid är tillgänglig högst upp på sidan eller hierarkisk rullgardinsmeny som 
innebär att menyn innehåller undermenyer. Arvola (2014, 116) menar att hierarkiska 
rullgardinsmenyer ofta ställer till problem för användaren på grund av fältet som pekaren måste 
vandra genom. Det kan hända att användaren slinter på handen och inte prickar fältet och då 
stängs ofta menyn ner vilket gör att användaren får börja om. 
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Figur 3. Arvolas (2014) exempel på navigationsmenyer, utfällbar- och rullgardinsmeny. 

 
Paletter och verktygsfält tillåter applicera innehåll på valda objekt (se fig. 4). Popupmenyer poppar 
upp när användaren klickar på en knapp. Det finns olika sorters menyer, både en- och 
tvådimensionella. En endimensionell meny som blev vanligt i början av 2000-talet kallas för 
karuseller. Flikar är en vanlig navigationsmeny som innebär att ett fliksystem visar vilken vy som är 
vald och vilka andra vyer som finns tillgängliga.  
 

 
Figur 4. Arvolas (2014) exempel på verktygsfält och palett.  

 
Men användargränssnitt handlar inte bara om navigation (Arvola, 2014, 120). Det handlar också 
om inmatning från användare. På webben är det vanligt att ha formulär med textfält för inmatning 
och dialogrutor som kombinerar menyer och formulär. När man gör ett formulär är det viktigt att 
man tänker på att gruppera inmatningsfälten och att de är ordnade på ett vettigt sätt samtidigt som 
användaren ska kunna använda tabbtangenten för att gå mellan olika fält. Gällandes dialogrutan är 
det viktigt att användaren tydligt kan se hur den ska besvara och avbryta en dialogruta. 
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4.7 Användartester och användbarhet 
Garrett (2011, 47-48) skriver om användartester och användbarhet och försöker definiera dessa. 
Användartester är inte att testa användaren utan att få användaren att testa produkten. Det går att 
göra användartester i olika stadier av projektet. Det kan vara på prototyper eller färdiga produkter. 
Det viktigaste är att man i förväg verkligen vet vad det är man vill testa. Detta behöver inte betyda 
att användartester strikt handlar om huruvida användare kan klara av uppgifter i testet, utan kan 
även handla om huruvida designen stärker eller underminerar företagets varumärke. 
Användartester behöver inte heller involvera hemsidan alls. Det finns många andra sätt att testa en 
hemsida, exempelvis genom card sort. 
 
Användbarhet är svårare att definiera. Ordet betyder olika saker för olika personer. Några säger att 
användbarhet är praxisen att göra användartester på representativa användare. För andra innebär 
det att anta en mycket specifik utvecklingsmetod. Forskare är även mycket splittrade vad gäller 
vilka listor och regler som gäller för att en hemsida ska anses användbar. Garrett (2011) ser dock 
gemensamma nämnare för de båda. Alla förhållningssätt till användbarhet strävar efter att göra 
produkter enkla och självklara att använda och principen att användaren behöver användbara 
produkter. 
 

4.8 Användartester på Hifi prototyp 
I en designprocess brukar man vanligtvis ta fram olika skisser och prototyper på den tjänst eller 
produkt som senare ska existera i någon form (Arvola, 2014, 11). En prototyp är alltså ett tidigt 
utkast av hur en framtida tjänst eller produkt kommer att visualiseras. Man kan göra prototyper för 
hela produkten eller en avgränsad del. Prototypen visar en designidé och låter designer och andra 
intressenter att överväga, värdera och utveckla.  
 

4.9 Design med människan i centrum 
När man designar bör man tänka på att ha med människan i centrum (Arvola, 2014, 9-11). Det är 
när produkten eller tjänsten är i det skarpa läget i verksamheten, även kallad brukssituationen, 
som den skapar sig ett värde. Tas den inte i bruk eller inte kommer i nytta, så saknar den värde 
och all tid och pengar som lagts ned på utvecklingen blir bortkastade. Om man däremot arbetar 
med människan i centrum, under utvecklingen av produkten eller tjänsten, säkerhetsställer man att 
den är meningsfull i den situationen där den är tänkt att användas och av dem som ska verkställa 
deras värden. 

4.10 Risken med UX 
Pucillo och Cascini (2013) menar att det finns en risk med UX, att man designar för en upplevelse 
användaren inte vill ha. De hittar i sin forskning bevis på att “the design of an interactive artefact is 
actually the design of behaviours and experiences”, alltså att designen av en interaktiv artefakt 
egentligen är att designa beteenden och upplevelser. Dessutom är användarupplevelsen med 
produkterna bara delvis tillskrivna just produkterna och resten är beroende på kontexten i vilken 
interaktionen sker av användaren själv. Detta är omöjligt att designa, men Pucillo och Cascini 
(2013) anser ändå att det är viktigt att tänka på detta när man designar UX. 
 
En annan risk med UX är enligt Xenakis och Arnellos (2013) att man inte helt kan lita på att de 
modeller och teorier som finns tillgängliga för UX är tillräckligt säkert generaliserbara i 
designmetoder. Detta är något som beaktats då vi använder Garretts (2011) modell för 
designmetod. 
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4.11 Responsiv webbdesign 
Responsiv webbdesign handlar om att designa så att layouten förändras beroende på vilken 
skärmstorlek och upplösning man använder sig av när man exempelvis besöker en webbplats 
(Marcotte, 2010). Webbplatser kan stödja olika funktioner och utifrån de anpassas exempelvis 
nagvigeringsmenyer eller bilder så att besökaren kan se samma webbplats från exempelvis en 
mobiltelefon utan att behöva scrolla eller zooma lika mycket som vid en traditionell design. 
Marcotte (2010) menar att man hela tiden behöver vara uppdaterad i sitt arbetssätt på nätet då 
tekniken ständigt går framåt, där exempelvis mobilenheten har vuxit snabbt inom de senaste fem 
åren. Webbdesigners måste se till att en webbplats är anpassad efter skärmupplösning, 
fönsterbredd, användarinställningar osv. Kort sagt behöver man designa för små och större 
enheter, inmatningslägen och webbplatser. Det är allt mer vanligt att företag efterfrågar responsiv 
webbdesign när det kommer till olika projekt som ska tas fram. I vårt projekt var detta en 
självklarhet då Dempsey alltid arbetar med mobile first.  
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5. Projekt StayGrand 
5.1 Metod 
För att kunna fördjupa oss inom UX på CMS har vi valt att göra litteraturstudier där vi läst ett antal 
olika vetenskapliga artiklar och böcker inom ämnet. Detta gjorde att vi fick en bra insikt och 
kunskapsfördjupning som vi senare kunde överföra praktiskt i den prototyp och design vi valde att 
göra för projekt StayGrand. De interaktiva prototyper vi gjorde var alltså grundade på de 
litteraturstudier som gjorts och prototyperna testades sedan genom användartester och intervjuer 
för att bekräfta att den fördjupning vi gjort även stämde överens med verkligheten. 

5.2 Omvärldsanalyser 
Vi gjorde en omvärldsanalys för att testa hur andra har löst diverse problem. Omvärldsanalyser är 
värdefulla på så sätt att man kan få insikt i vad för snarlika lösningar och produkter som redan 
finns i dagsläget. De olika tjänster och produkter man finner kan man sedan analysera för att ta 
reda på vad andra gör bra eller mindre bra. Då kan man ta med sig de bra sakerna och försöka 
förbättra dessa ytterligare. Sedan försöker man se vad som inte fungerar med de mindre bra 
sakerna och antingen förkasta eller förbättra dessa också. 

5.2.1 Genomförande av omvärldsanalys 
För att få en grundläggande uppfattning av hur CMS för recensionsbaserade webbplatser ser ut 
idag började vi granska några snarlika webbsidor. CMS är ofta svåra att få tillgång till. Det finns en 
del gratis CMS som vem som helst kan ta del av men dessa passade inte in i vår användarbas var 
de inte användbara för just detta projekt. Dempsey kom med förslag på två liknande webbplatser 
som vi kunde inspireras av. Dessa två var White Guide (2004), där Sveriges bästa restauranger 
recenseras och Hotel Insider (2015) där lyxiga hotell världen över recenseras. Vi tog dessa som 
exempel för omvärldsanalysen då de representerar två olika webbsidor med samma mål. Det vi 
studerade under granskningen av webbplatserna var vilka funktioner som används, hur 
betygsättning går till och fungerar, vilka klassificeringar som finns samt dess upplägg av 
gränssnittet. Vi undersökte vad inom dessa områden som var bra och dåligt. Vi tog sedan med oss 
de bra elementen till vår prototyp samt försökte förbättra de element som var dåliga i 
webbplatsernas gränssnitt. 

5.2.1.1 White Guide 
Vi började med att studera White Guide, som är en sida för expertrecensioner av restauranger. 
Nedan beskriver vi de olika punkterna som vi valde att granska följt av skärmdumpar för att ge en 
tydlig bild av hur dessa kan se ut. 
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Figur 6. Exempel från White Guide (2004), recension av East. 

 
På White Guide finns fem olika klassificeringar som representerar olika grader av kvalitet på 
restaurangerna. Dessa har olika ikoner som spontant kändes svårförstådda redan från början (se 
figur 7). Vi kände att det inte är helt självklart att en vit rektangel betyder “internationell 
mästarklass”. Generellt utefter de teorier vi läst om UX design, är det inte heller eftersträvansvärt 
att behöva förklara sina klassificeringar för att användaren ska förstå. Detta vill vi ta med oss till det 
CMS vi ska skapar. Tanken med vårt CMS är att användaren ska kunna recensera ett hotell utan 
att behöva läsa på om klassificeringarna på sidan. Detta ska kännas självklart för användaren. 
White Guide har även en sökfunktion där man kan söka på restauranger från A-Ö. Denna ville vi 
gärna ta med oss till CMS:et för att underlätta för användaren att söka i systemet efter hotell. Vi 
kände att denna sorts söksystem var tillräckligt simpelt och familjärt för användaren och att det var 
bra att implementera så många familjära element som möjligt i CMS:et för att göra det okända 
konceptet enklare att förstå och navigera i. 
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 Figur 7. White Guides (2004) klassificering.  

 

5.2.1.2 Hotel Insider 
Hotel Insider är väldigt snarlik StayGrand med dess innehåll och funktioner. Webbsidan 
lanserades en vecka efter att vi startat igång med uppdraget under namnet StayGrand. Vi 
förmodar att StayGrand är tänkt att se ut på ungefär samma sätt som Hotel Insider och använder 
därför den som en inspirationskälla. Sidan är inte ett CMS men vi tänker oss att designen kan 
användas som inspiration för att utveckla StayGrand CMS. När man besöker Hotel Insider får man 
en känsla av professionalism då designen känns lyxig och seriös, vilket självklart är 
utgångspunkten även för StayGrand.  
 
Funktionsmässigt har Hotel Insider inte så mycket innehåll. Man kan på sidan boka hotell, en 
funktion som inte verkar vara fullständig ännu, samt logga in för att se sin status, vad man gillar, 
samt samla poäng. Detta är inget StayGrand kommer att använda sig av och därmed är 
funktionerna inte heller så intressanta för oss. 
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Figur 8. Exempel från Hotel Insider (2015), recension av Ett hem. 

 
Kategoriseringen som Hotel Insider använder sig av för hotell känns undangömd och det finns inga 
tydliga förklaringar till vilka de egentligen är och vad de har för betydelse. Man kan läsa sig till vad 
kategorierna betyder. “We” betyder, exempelvis Wellness, men det är inte självklart från första 
början vad det egentligen betyder (se fig 9). 
 

 
Figur 9. Exempel från Hotel Insider (2015), kategorisering av Ett hem. 

 
Med tanke på det undangömda kategoriseringssystemet, samt de otydliga förkortningarna menar 
vi på att Hotel Insider känns som en ofullständig sida. De flesta funktioner inte fungerar fullt ut och 
det finns väldigt lite innehåll på webbplatsens sidor. Det känns som att sidan släppts för tidigt och 
att man fokuserat mer på att skapa en snygg professionell look men inte fokuserat alls på dess 
funktioner. 
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5.3 Metodval - Användartester  
Som metod för att testa prototypen gjorde vi användartester där användaren fick ett antal olika 
uppgifter att göra med Hi Fi-prototypen. Vi tog fram en plan med olika uppgifter som testpersonen 
skulle genomföra för att se att alla funktioner var tillräckligt tydliga och enkla att förstå. 
Testpersonerna som deltog i användartester var de tänka användarna samt beställaren. Totalt 
deltog fyra personer. Uppgifterna var alla relevanta för att få fram den information som behövdes. 
Informationen vi fick ut av dessa tester var följande:  

• Fungerar CMS:et bra? 
• Förstår användaren CMS:et? 
• Är CMS:et användbart? 
• Kan användaren hantera CMS:et utan hjälp? 

 
Denna metod valdes för att testa om prototypen skulle fungera bra i praktiken. Det är viktigt att ett 
CMS fungerar felfritt då det används för att lägga till innehåll på webbsidan. Syftet med dessa var 
att identifiera eventuella användbarhetsproblem för att kunna korrigera dessa innan arbetet skulle 
lämnas över till beställaren för vidareutveckling. Vi ville fokusera på innehållsstrukturen för att få 
tjänsten användarvänlig och lättförståelig.  
 

5.3.1 Genomförande av Användartester 
Vi tog fram ett antal uppgifter (se bilaga 2: uppgifter för användartest) för hur användartestet skulle 
genomföras. Uppgifterna togs fram för att säkerhetsställa att testpersonen testade alla befintliga 
funktioner som tagits fram för att se om dessa var användarvänliga. Det var viktigt för oss att se att 
användaren förstod vad man kunde göra med de olika funktionerna och om de var användbara. 
Användartesterna inleddes med att vi förklarade vad det praktiska arbetet innefattade samt varför 
vi gjorde användartester, det vill säga för att identifiera eventuella problem i lösningen. Vi berättade 
att deltagarna skulle genomföra ett antal uppgifter, som handlade om att navigera runt på sidan 
eller testa olika funktioner. Vi bad deltagarna tänka högt under testet och berätta vad de tror att 
man gör på respektive funktion. När testpersonerna var klara fick de komma med eventuella 
synpunkter på saker som var otydliga, behövde ändras eller om något saknades. Synpunkterna 
från deltagarna tas upp i nästa stycke, feedback på Hi Fi-prototyp. Vi bad även testpersonerna att 
tänka högt för att få fram användbar information, exempelvis om det finns problem med någon 
funktion där testpersonen stöter på problem. 
 

5.4 Metodval - Intervjuer 
Som komplement till användartester valde vi att göra ett antal semi-strukturerade intervjuer som 
utformades i förväg. Dessa fokuserade inte lika mycket på hur CMS:et fungerade och om 
användaren förstod det, utan mer på hur användaren upplevde CMS:et. Då vi ville skapa en god 
användarupplevelse (UX) för CMS som möjligt kändes det relevant att förstå hur användaren 
upplevde CMS:et. Här kunde vi få svar på frågor som exempelvis om användaren tyckte 
prototypen var förvirrande. Men också varför och vad som kunde göras annorlunda för att lösa 
användarens problem. Ett antal frågor togs fram för intervjuerna (se bilaga 1: intervjufrågor). 

 

5.4.1 Genomförande av intervju 
Intervjun inleddes med att vi berättade lite kort om vad projektet gick ut på samt syftet med 
intervjun. Den intervjuade personen är den tänka användaren och även insatt i projektet. Han 
berättade om hur han arbetade och vi ställde även följdfrågor. Personen berättade att när han 
recenserar restauranger eller fik använder han ett väldigt enkelt CMS där han endast betygsätter 
och lägger in text. Själva layouten sköts senare av en redaktör. Allt ska helst ligga på en sida för 
att underlätta under arbetets gång genom att snabbt kunna skrolla upp eller ner för att se tidigare 
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information eller för att snabbt kunna återkoppla. Personen var tvungen att googla vad ett CMS var 
vilket han själv påpekade var hur mycket användaren vet om området.  
 
Under själva besöket av platsen som ska recenseras är det svårt att föra anteckningar och man får 
i smyg ta fram mobilen för att kunna anteckna det viktigaste, säger intervjupersonen. Han 
berättade att personer inom yrket är väldigt gammalmodiga och håller sig gärna till de rutiner som 
alltid funnits vilket innebär att allt som har med publicering på Internet är något de inte riktigt förstår 
sig på. För dem handlar det om att skriva bra texter som sedan lämnas över till en redaktör eller 
någon person som sköter resten. Ofta får man återkoppling på texten som eventuellt ska redigeras 
eller läggas till med mer text. Det är viktigt att tänka på att man ska motivera dessa till att utföra 
och använda CMS för recensioner och därför ska det vara enkelt och helst överskådligt på en sida. 
Användaren vill inte känna sig låst vid att exempelvis endast kunna ha ett visst antal tecken i 
ingressen eller brödtexten, men förstår självklart att detta bestämts av den som står bakom 
tjänsten eller produkten. Personen vill inte behöva skriva in onödig information som inte rör hans 
recension, exempelvis införande av hotellinformation. 

5.5 Metodkritik 
På grund av tidsbrist blev inte användartesterna så omfattande som vi önskat. Detta kan ha 
medfört att något eventuellt problem i prototypen kan ha missats och inte åtgärdats. Dock tror vi 
inte att det påverkar allt för mycket. Dessutom ska det framtagna CMS:et färdigställas av 
beställaren. Vi rekommenderar beställaren att göra användartester även under processen av 
kodningen för att säkerhetsställa ett bra resultat.  
 
Intervjun som genomfördes var semi-strukturerad och kunde tyvärr bara göras på en användare. 
Han var något införstådd med projektet vilket kan ha resulterat i skevhet. Vi hade egentligen 
önskat att intervjua en journalist som inte haft något att göra med projektet ännu. Detta för att 
undvika skevhet. Användartesterna var strukturerade och här upplevde vi inga direkta problem 
eller svårigheter då vi hade tydliga uppgifter användaren skulle göra.  
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6. Resultat och analys 
För projektet valde vi att utgå från Garretts (2001) designmodell och Arvolas (2014) tekniker för UX 
för att strukturera arbetet och ha en grund för CMS:et. Under avsnittet “Garretts designmodell som 
utgångspunkt” går vi in i detalj om hur vi tänkt kring Garretts modell och hur vi implementerat den i 
projektet. Vi använde oss även av Byrnes (2005) teorier om UX i CMS eftersom han skriver om de 
båda områdena i samma artikelserie. Även hur vi implementerat hans teorier går att läsa om under 
avsnittet “Projekt StayGrand”. 

6.1 Konceptutveckling 
Projektet inleddes med ett möte på Dempsey där beställaren fick möjlighet att presentera projektet 
och ge sina förväntningar på det. Sammanfattningsvis handlade uppdraget om att skapa ett 
fungerande och fullständigt CMS för en responsiv webbsida. Tanken var alltså att arbeta med User 
Experience Design, Webbdesign, wireframes och kodning. Beställaren erbjöd även att ge 
handledning genom projektet av senior personal hos Dempsey samt stöd i de delar som arbetet 
innefattade. Beställaren önskade att det skulle kodas i den mån som hanns med och efter 
projektets slut skulle en överlämning ske till seniorutvecklarna som färdigställde kod mm. Då 
projektet var i sin startfas fanns endast ett PowerPoint dokument, en slags brief med konceptet för 
projektet, vilket representerade grunden för arbetet. Även ett önskemål om språk fanns där vi 
skulle anpassa detta till engelska. Vi fick även berätta om syftet med examensarbetet och 
förklarade hur vi tänkte gå tillväga. 

6.2 Garretts designmodell som utgångspunkt  
Den första nivån i Garretts (2011) designmodell handlar om produktmål och användarbehov. Då vi 
redan fått produktmålet specificerat av beställaren kunde vi direkt fokusera på användarbehovet. 
Detta gjorde vi genom att träffa den tänkta användaren och intervjua denne om hur han arbetar, 
tidigare erfarenheter, problem han stöter på idag och hans behov för tjänsten/produkten. Vi fick 
värdefulla insikter och förstod att journalister i regel inte använder CMS i sitt arbete utan skickar en 
färdig text till en redaktör för hemsidans som i sin tur använder sig av CMS för att redigera och 
layouta innehållet. Vi insåg då att vi måste ta hänsyn till att de flesta användare som kommer 
använda det CMS vi skapar kommer att använda sig av CMS för första gången. Det är därför 
viktigt att produkten blir extra tydlig och användbar, gärna med familjära element från exempelvis 
vanliga hemsidor (se fig. 10).  
 
 

 
Figur 10. Startsida i CMS:et. 
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Ett problem användaren upplevde fanns, var att denne var tvungen att använda telefonen som 
redskap för eventuella anteckningar och önskade kunna använda CMS:et för att göra detta istället. 
Detta skulle göra att användaren kunde arbeta på ett och samma ställe hela tiden utan att behöva 
krångla med andra program. Detta problem hoppas vi kunna lösa genom att mobilanpassa CMS:et 
och implementera olika sätt för användaren att anteckna och spara sitt arbete för ett senare tillfälle 
utan krångel (se fig. 11). 
 

 

Figur 11. Ett tidigt prototypexempel på mobilanpassning 
 
Den andra nivån handlar om funktionella specifikationer och innehållskrav. De funktionella 
specifikationerna som beställaren hade var alla huvuddelar i ett CMS, inloggning och 
användbarhantering, införande av hotellinformation, markering av “trending hotels”, betygsättning 
av hotell i 18 olika kategorier och på en 10-gradig skala, tilldelning av Awards för hotell utifrån en 
lista av cirka 20-30 olika Awards, skapande av nya Awards samt skapande av Artiklar, inklusive 
rubriksättning, bildhantering, ingress och löptext.  
 
Under arbetets gång kunde vi känna att specifikationerna var luddiga och vi missförstod en del 
funktioner vilket gjorde att vi fick kontakta beställaren för att ta reda på vad man egentligen ska 
göra med funktionerna. Då detta upptäcktes i ett tidigt stadie påverkades dock inte arbetet och 
dess deadline. Från början valde vi att prioritera profilen för den tänkta användaren samt 
innehållstrukturen för CMS:et. Under arbetets gång hade vi avstämningar med beställaren och det 
visade sig att vi även skulle ta fram en vy för admin, vilket vi kunde implementera utan större 
problem då detta endast är ett komplement för själva CMS:et. 
 
I den tredje nivån, strukturnivån, handlar det om interaktionsdesign och informationsarkitektur. Vi 
bestämde efter första mötet med användaren, som informerade oss om att de primära användarna 
inte är vana vid att arbeta med CMS, för att vi måste fokusera på att göra CMS:et så familjärt som 
möjligt och även att det skulle vara svårt för användaren att göra fel. Detta gjordes genom att 
implementera olika popups där användaren alltid måste acceptera ändringar eller i vissa fall 
bekräfta val i två steg. Vi bestämde oss även för att separera på knappar som gör olika saker för 
att minimera risken för att användaren klickar fel. Ett exempel på detta är att “save” och “preview” 
ligger långt ifrån “publish” knappen (se fig. 12). Eftersom vi ville göra CMS:et så familjärt som 
möjligt för att underlätta för användaren att lätt kunna förstå och arbeta med CMS:et, valde vi att 
efterlikna en vanlig hemsida i ganska stor utsträckning (fig. 8). Vi ansåg det även viktigt att 
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separera de olika menyvalen på ett logiskt och lättolkat sätt så att det blev lätt för användaren att 
navigera och interagera med de olika elementen på CMS:et. 
 

 
Figur 12. “Save”, “preview” och “publish” - knappar. 

 
Fjärde nivån handlar om hur man ska presentera information för att underlätta förståelsen hos 
användaren, med gränssnittsdesign. I denna fas tog vi fram olika vyer för det innehåll som skulle 
finnas på tjänsten. Till en början använde vi oss av wireframes för att bilda oss en uppfattning om 
ungefär vilka vyer som skulle behövas. Sedan använde vi detta som en grund för den prototyp 
som vi tog fram.  
 
Den sista, femte nivån handlar om sensorisk design, vilket är allt man ser, exempelvis bilder text 
och grafik. Vi har haft i åtanke den erfarenhet som vi har kring designprinciper. Beställaren 
önskade att vi skulle ta fram en grafisk profil för StayGrand, vilket vi gjorde (se fig. 13). Arbetet 
kring den visuella designen ligger dock inte i våra händer, då detta inte var huvuduppgiften för 
projektet.  
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Figur 13. Grafisk profil för StayGrand. 

 

6.3 Wireframes 
Vi valde att i ett tidigt stadie göra wireframes för att få en tydligare bild av hur sidans innehåll skulle 
struktureras. Vi tog fram wireframes av samtliga sidor som önskades efter beställarens brief. När vi 
fått en tydligare bild och en grund att stå på började vi att ta fram en datorprototyp i Axure för att få 
det visuella och interaktiva.  

6.4 Hifi prototyp 
Vi valde att ta fram två Hifi prototyper för att sedan kunna testa interaktionen på användare. Två 
Hifi prototyper togs fram, en för respektive vy, admin samt användare. Nedan beskriver vi de två 
prototyperna samt vilka funktioner som ingår. 
 

6.4.1 Admin  
Beställaren ville att man på admin-vyn skulle kunna göra följande: 

• Lägga till samt tillsätta behörigheter för användare. 
• Lägga till hotellinformation. 
• Lägga till Awards. 
• Redigera artiklar samt layouta. 

 

6.4.2 Startsida 
På startsidan har admin snabblänkar som en översikt för nya recensioner och artiklar som ska 
recenseras, tillägg av användare samt publicerade recensioner och artiklar. Under samtliga 
snabblänkar finns en dropdown-meny som låter användaren se flera alternativ relaterade till den 
valda kategorin. Sidan består av endast en meny och ligger överst på sidan. Denna innehåller 
huvuddelarna av sidans funktioner. 
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Figur 14. Hi Fi-prototyp som visar delen “Admin”. 
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6.4.3 Användarhantering 
Detta är sidan för användarhantering för admin. Här finns ett fält för att lägga till användare. På 
fältet för att lägga till användare kan admin skriva in information om användaren samt med hjälp av 
checkboxen tilldela den nya användaren behörigheter. Om admin klickar på en användare i listan 
öppnas en sida för ändring eller borttagning av användare. Här kan admin ändra i en redan 
befintlig användares information samt ändra behörigheter för denne. Väljer admin att ta bort 
användaren poppar alltid en varning upp som bekräftelse för att admin verkligen vill ta bort 
användaren. 

 
 
  Figur 15. Användarhantering för admin 
 

 
Figur 16. Användarändring för admin. 
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6.4.4 Publicering 
På denna sida kan admin se vilka artiklar och recensioner som väntar på att bli layoutade och 
publicerade. När admin klickar på ett hotells namn kommer admin till en sida för redigering av den 
inskickade artikeln eller recensionen. 
 

 
Figur 16. Publiceringssida för admin. 

 

Först ska admin kontrollera att recensionen är korrekt (se fig. 17). Här finns information om vem 
som skrivit recensionen och när samt en informationsruta om hotellet. Om informationen om 
hotellet är fel finns en “edit”-knapp att klicka på för att ändra hotellinformationen. Om admin inte är 
nöjd med recensionstexten, till exempel om den har för få ord, kan admin skriva en kommentar till 
författaren av recensionen och be denne om ändringar. När admin kontrollerat att allt är korrekt 
kan admin klicka på nästa. I nästa steg (se fig. 18) får admin välja ut diverse bilder som han/hon 
vill layouta med. Bilderna kommer fram i ett rutnät och de bilder admin klickar på blir valda. Detta 
visas visuellt genom att en effekt adderas till bilden. Admin kan sedan välja vart på sidan han vill 
att bilderna ska visas. När admin är nöjd klickar han/hon på Publish för att publicera recensionen. 
En varningspopup visas där admin ska bekräfta sitt val.  
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Figur 17. Publicering av recension, version 1. 

 

 
Figur 18. Publicering av recension 2, version 1. 
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6.4.5 Hotels 
Här kan admin lägga till, ändra, ta bort, och hantera hotell. Den första rutan fungerar både som 
sökfunktion och för att lägga till hotell. Om admin använder rutan för att lägga till hotell skriver 
admin in data om hotellen och kan sedan klicka på add. Hotellet läggs då till i listan nedanför. Om 
admin använder rutan för att söka på hotell kan admin skriva in sökkriterier i de olika fälten för att 
på så sätt filtrera fram en lista på hotell. Till exempel kan man välja att filtrera på country och 
collection för att få fram de hotell som tillhör en viss collection som finns i ett specifikt land. Admin 
kan även klicka på hotellets namn för att ändra i hotellets information, ett steg snarlikt till steget där 
admin kan lägga till en användare. (se fig. 19.) 

 
Figur 19. Hotellhantering för admin. version 1. 
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6.4.6 Awards 
Här kan admin lägga till samt se befintliga Awards. När man lägger till Awards fyller man i de fält 
som finns med information om det Award som ska läggas till och man kan även lägga till en bild. 
För att lägga till informationen man fyllt i om ett Award finns en add-knapp som gör det möjligt att 
publicera detta. När man trycker på knappen kommer en popup-ruta upp som vill att användaren 
bekräftar att informationen är korrekt och att den ska läggas till. Bekräftas detta hamnar detta 
Award i listan för Awards. Under list of Awards kan man läsa och klicka sig in på befintliga Awards. 

 
Figur 20. Lägg till Awards. version 1 
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6.4.7 Användare 
Beställaren ville att man på användarvyn skulle kunna göra följande: 

• Skapa artikel och recension. 
• Betygsätta hotell 

6.4.8 Skapa artikel 
Här kan användaren skapa en artikel om ett hotell med rubriksättning, bildhantering, ingress och 
löptext. Användaren kan även önska bilder som ska vara med i artikeln. Användaren har möjlighet 
till att spara, eller välja att vara klar. Detta innebär då att artikeln hamnar hos admin för granskning 
och layout. 

 
Figur 21. Skapa artikel. version 1 
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6.4.9 Skapa recension 
Här kan användaren skapa en recension. Recensionen består av tre delar: Lägga till hotell, Stay-
information och Ratings. I den första delen, lägga till hotell, kan användaren söka på ett hotellnamn 
och sedan få upp information om hotellet. Användaren kan kontrollera om uppgifterna stämmer 
och sedan fortsätta med sin recension. I andra delen summerar användaren sin vistelse på hotellet 
och när användaren varit där. I tredje delen kan användaren använda dropdown menyer för att 
välja betyg på de olika kategorierna som finns för ett hotell. Längst ner på sidan finns knapparna 
spara, och klar. Sparaknappen sparar recensionen som ett utkast, och klar innebär att recensionen 
hamnar hos admin för granskning och layout. Till en början fanns en tanke att dela upp dessa steg 
så att experterna stegvis kunde göra sin recension men efter samtal med användaren skrotades 
denna idé då användaren gärna ville jobba på en sida för att enkelt gå tillbaka och se vad denne 
tidigare hade skrivit eller vilka ratings användare satt. Att stegvis göra sin recension skulle 
innebära för mycket hopp fram och tillbaka. 
 

 
Figur 22. Skapa recension. version 1 
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6.4.10 Hotell 
Här kan användaren söka på befintliga hotell för att få fram nödvändig information om dem. 
Användaren har även tillgång till en lista med hotell som finns inlagda och kan sortera dem efter 
namn, från A-Z. Information om hotell läggs till och uppdateras av admin.  

 
Figur 23. Lägg till eller sök på hotell. version 1 

 

6.4.11 Awards 
Här kan användaren se vilka awards som finns inlagda i listan samt vilka hotell som blev tilldelade 
vilka awards senaste året. Denna sida togs bort helt efter ett möte med beställaren då användaren 
inte har någon nytta av denna och då det bara är admin som ska kunna hantera awards. 
 

 
Figur 24. Kasserad Wireframe som visar Awards. 
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6.5 Struktur, navigation och funktioner i Hifi-prototypen 
Vid utformningen av Hifi-prototypen utgick vi ifrån Arvolas (2014) principer för gränssnittsdesign. Vi 
har anpassat navigationen på ett användarvänligt sätt och valt ut de gränssnittskomponenter som 
fungerar både för liten och stor skärm. Exempelvis har vi valt att ha kryssrutor för enkla val där 
admin kan välja vilka behörigheter som ska tilldelas en användare. Denna gränssnittskomponent 
tillåter flera val, vilket vi ansåg passade bra i detta fall då det finns flera behörigheter som kan 
tilldelas till en användare. En annan komponent som vi använt oss av är en navigationsmeny. I 
prototypen valde vi att ha en statisk meny för stor skärm och i mobile first anpassade vi denna med 
en utfällbar meny. Något som är viktigt utöver gränssnittet som Arvola (2014) tar upp är hur 
inmatningen fungerar för användaren. Då prototypen som ska implementeras är på webben, har vi 
använt oss av formulär, vilket är vanligt på webben. Formulären har vi kombinerat med textfält för 
inmatning av den information som bör fyllas i. Alla fält som är obligatoriska att fyllas i följs av en 
dialogruta om användaren missat att fylla i fält. Fälten har vi ordnat tillsammans med beställaren 
som vi anser nu är ordnade på ett vettigt sätt. Till juniorutvecklarna kommer vi att specificera att 
användaren ska kunna använda tabbfunktionen för att lättare navigera sig mellan fälten. Utvalda 
funktioner/knappar eller steg i recensionen/betygsättningen följs av dialogrutor som påminner 
användaren att slutföra uppgiften eller påminna om något som är viktigt. 

6.6 Feedback av användartester på Hi Fi-prototypen 
Den feedback vi fick från användare och beställare var att vi i det stora hela är på rätt väg. 
Användarna gillade att recensionen och betygsättningen var på en och samma sida, då detta 
underlättade när man skulle recensera. En av användarna önskade att recensionen skulle gå till i 
två steg, där man först betygsätter och recenserar och i nästa steg redigerar och layoutar. 
Deltagarna tyckte också att det hade varit önskvärt att kunna önska vilka bilder de ville ha.  En av 
användarna ansåg att deras uppgift enbart handlade om att utforma text. Att behöva fylla i 
information om hotell är något som ingen av användarna gillade då de ansåg att det inte tillhörde 
deras arbete. De påstod att det ska skötas av hotellen själva eller de som ansvarar för tjänsten. En 
annan användare gillade att man kunde betygsätta eller föra små anteckningar i mobilen för att 
underlätta vid recensionen senare. Alla gillade knapparna för spara, förhandsgranska och skicka 
till redigering. En sökfunktion som fanns på alla sidor var inte tydlig nog och användarna såg inte 
någon användning av denna. Alla påpekade även att de inte gillar när det finns en begränsning i 
antal tecken på texter.  
 
Beställaren påpekade att den funktion vi velat ha för att hämta in information om varje hotell inte är 
möjlig, utan måste läggas till manuellt. Detta var något som han själv hade räknat med innan och 
kommer att skötas av admin. Beställaren tyckte att sparfunktionen var smart. Han önskade dock 
att sökfunktionen skulle förbättras på hotell och awards samt att man skulle kunna filtrera. Han 
påpekade även att användare inte ska kunna lägga till awards eller hotell, som var möjligt i 
prototypen. Detta ska endast kunna göras av admin. 

6.7 Jobbmöte efter feedback på första prototyp 
Efter att ändringar genomförts på prototypen baserat på feedbacken, hölls ett jobbmöte där vi 
tillsammans med beställaren grundligt gick igenom alla sidor och diskuterade dem. Vi försökte 
även komma fram till om vissa sidor är nödvändiga att ha vilket resulterade i att vi tog bort sidan 
“Awards” helt från användarens vy. Det resulterade även i att vi lade till två sidor i admin-vyn 
eftersom beställaren kom till insikten att även admin kanske skulle vilja recensera och skriva 
artiklar. Här diskuterades många mindre detaljer som t.ex. i vilken ordning de olika delarna av 
menyn och tabellerna skulle komma i. Hur tabellerna skulle lista innehåll, vad för information de 
skulle visa samt hur de skulle kunna sorteras. Även förhandsgranska togs bort från samtliga sidor 
då detta enligt beställaren skulle vara svårt att koda. Även om det skulle vara en bra funktion att 
ha, så skulle den inte vara viktig nog att lägga till mycket kodning på. Behörigheterna, som vi hade 
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tänkt skulle vara flera från början, visade sig bara behöva vara två stycken och vi kunde därmed 
skala av vår prototyp. Däremot ville beställaren ha titlar, något beställaren missat att briefa oss om. 
Det fanns även en önskan från beställaren att “hem”-sidan, den första sidan man kommer till när 
man loggar in på, skulle fungera som en statistiksida där man kunde se lite statistik på till exempel 
totala antalet reviews. Andra funktioner som hur och vad man skulle kunna söka och sortera på 
diskuterades. Beställaren ville även ha notes för att skriva korta kommentarer kopplade till varje 
rating. 
 
Allt som diskuterades skrevs under mötet ned för att inget skulle glömmas bort. Efter den grundliga 
genomgången, som gick igenom varje liten detalj, kunde vissa ändringar göras för att skapa en 
mer enhetlig prototyp. Då användes som utgångspunkt anteckningarna som fördes under mötet 
och den nya mer enhetliga prototypen skickades till beställaren för en sista genomgång. 

6.8 Design av prototypen 
Efter att prototypen var godkänd av beställaren, testad och ändrad tills den fungerade som det var 
tänkt, gjorde vi även designen för prototypen. Axure är ett prototypprogram tänkt för att göra enkla 
prototyper med wireframes. Det går att skapa avancerade prototyper som ser ut och fungerar som 
den hemsida man vill skapa, vilket är oerhört tidskrävande. Därför valde vi att använda oss av 
Adobe Photoshop för att designa prototypen. Filerna sparades som PDF för att beställaren enkelt 
skulle kunna se dem. Nackdelen med att använda Adobe Photoshop för designen är så klart att 
interaktiva funktioner som finns i Axure försvinner, som till exempel klickbarhet och möjligheten att 
länka samman sidor på ett enkelt sätt. Dock anser vi inte att detta är ett problem, då beställaren 
kan se Axure prototypen och även titta på den designade versionen på PDF. I samtal med 
beställaren bestämdes att detta var att föredra. Då fokuset i denna rapport ligger i prototypen har vi 
valt att endast visa upp loggin-sidan samt “Home”-sidan i webbversion. Hela designen finns som 
en bilaga (se bilaga 4). 
 

 
Figur 25. Inloggningssida för StayGrand, webbversion. 
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Figur 26. “Home”-sidan för StayGrand, Admin-vyn, webbversion. 
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7. Diskussion och slutsats 
Vår studie visar på att det slutgiltiga CMS:et vi tog fram fungerar som det är tänkt. Det ska vara 
enkelt och samtidigt lättförståeligt och därmed användarvänligt. Att projektet resulterade i en bra 
och användarvänlig prototyp tror vi beror på att vi noggrant studerade ämnena CMS och UX. 
Utefter våra lärdomar kunde vi skapa en prototyp på ett CMS som redan från början var bra. Att vi 
sedan tog oss tid att göra användartester och göra intervjuer där vi lyssnade på användarnas 
önskemål bidrog till att vi kunde förbättra vårt CMS avsevärt för att verkligen skräddarsy CMS: et 
efter användarnas önskemål. Vi bestämde redan från början att det var viktigt att CMS: et 
efterliknade en vanlig hemsida. Detta eftersom Byrne (2005) uttrycker att detta är viktigt eftersom 
många användare av CMS inte är vana vid CMS:ets utformning och därmed tycker att CMS känns 
främmande i sin forskning.  
 
Byrne (2005) nämner även i sin serie artiklar att många användare upplever att CMS är mindre 
användarvänliga på grund utav att funktionerna inte matchar användaren och dennes behov. CMS 
designas ofta alldeles för generellt och aldrig är anpassad efter den tilltänkta användaren. Vi ansåg 
därför att det var mycket viktigt att genomföra användartester och intervjuer redan från ett tidigt 
stadie av prototypen. Vi lade även extra vikt på att lyssna till de användare vi kunde intervjua och 
fråga om vad de skulle önska av ett CMS och vad de skulle tycka var mindre bra med CMS. UX 
generellt har två mål (Byrne, 2005), vilka är att hjälpa användaren att arbeta snabbare och 
eliminera chansen att det blir misstag. Dåligt designade CMS där man inte tänkt på UX gör att de 
anställda blir frustrerade på jobbet, kommer hem arga och därmed även mindre produktiva på 
jobbet. Detta tänkte vi på då vi designade UX för CMS och kände att det var speciellt viktigt då de 
som ska arbeta med CMS behöver kunna känna att de kan vara kreativa och produktiva. Vår CMS 
skulle helt enkelt inte sätta några käppar i hjulet för användaren eller i alla fall ville vi minimera 
dem. 
 
Eftersom användarna även var mycket ovana vid CMS funderade vi mycket på vad Erik Hartman 
säger i ett samtal med Byrne (2005). Användaren måste förstå att de inte skapar webbsidor utan 
information som ska användas för att generera sidor. Vi var därför mycket noggranna med att 
använda termer som inte insinuerade att användaren skapade en hemsida, utan att användaren 
skrev “utkast” och att detta “publicerades” osv. Vi var även noga med att skapa CMS:et utan krav 
på kunskap av kodspråk. I ett annat stycke skriver han att ny terminologi kan skapa dessa 
problem. Vi kände att det var extra bra att vi använde oss av terminologi så som “utkast” och 
“publicera”. Användaren kan då känna igen sig och inte känna att han/hon behövde lära sig allt 
igen. Även Arvola (2014) skriver om metaforer i sina studier. Han beskriver att det är bra att låta 
användaren känna igen sig i design och gränssnitt med hjälp av metaforer. 
 
Byrne (2005) påpekar även att redaktörer (kallat admin i projekt StayGrand) ofta klagar på 
begränsade användargränssnitt som inte tillåter dem att se allt som hänt på CMS. Detta försökte vi 
lösa genom att använda “hem”-sidan som ett slags nyhetsnav. Här kan admin lätt se statistik på 
vad som händer på StayGrand samt allt det senaste innehåll som kommit in, ändrats, och av vem. 
 
Då vi följde Garretts (2011) designprincip undersökte vi dess fördelar och nackdelar. Fördelarna vi 
kunde se med att använda en designprincip med nivåer var att man fick en sorts struktur som 
hjälpte oss att kunna starta projektet på ett bra sätt. Designprinciperna hjälpte oss även på så sätt 
att de fungerade som en lista på vad man bör göra och tänka på så att vi inte missade något steg i 
projektet. Detta medförde att vi kunde leverera ett komplett projekt och en bra testad prototyp till 
beställaren där inget saknades. Dock kan man inte följa designprinciperna till punkt och pricka, 
steg för steg. Att jobba i sådana här projekt kräver en hel del flexibilitet och iterationer, för att de 
ska kunna bli lyckade. Man måste även kunna se vilka steg som är onödiga för det aktuella 
projektet. De kräver att man är organiserad och har koll på vilka steg som är nödvändiga. Därför 
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kom vi fram till att Garretts (2011) designprinciper har fungerat bra för oss i vårt projekt. Vi kunde 
se vilka steg som var onödiga för just detta projekt och var flexibla nog. Vi kunde då skräddarsy 
Garretts (2011) designprinciper för att anpassa de till det projekt vi arbetade med och gjorde att 
principerna hjälpte oss. Arbetet försvårades om möjligt lite då beställaren redan hade vissa saker 
klara och andra inte. Beställaren kunde vara lite otydlig när de beskrev vissa funktioner. Garrett 
(2011) menar att man måste vara tydlig så att det inte blir missförstånd, vilket vi fått uppleva i 
projekt StayGrand. Dock var vi som vi tidigare nämnt snabba på att snappa upp otydligheter som 
vi ifrågasatte På så sätt blev inte arbetet eller deadline lidande. 
 
Beställaren tyckte inte alltid om strukturen av prototypen och vi var inte alltid överens om 
placeringen av exempelvis rubrikerna för menyn. “User” är en rubrik som låter admin ändra alla 
uppgifter för användaren. Denna låg från början tillsammans med resterande funktioner i menyn. 
Dock ville beställaren att denna skulle flyttas upp till en så kallad användarmeny där man har 
möjlighet till att se sina egna användaruppgifter samt logga ut. Vi tyckte inte att det var logiskt att 
flytta “user” men eftersom att vi har lärt oss att man inte alltid kan göra som man själv vill utan bör 
anpassa det efter beställaren önskemål så valde vi att göra denna ändring. Men det här projektet 
har vi fått erfara att beställaren kan under projektets gång göra ändringar. Småkorrigeringar får 
man alltid räkna med. Dock kan vi känna att den brief som vi fick inte var tillräckligt tydlig för att vi 
skulle förstå i detalj vad som skulle göras. Beställaren önskade även att vi skulle koda till en viss 
del. Men allt eftersom kom vi tillsammans fram till att vi skulle fokusera på den prototyp vi tagit 
fram och göra den så tydlig som möjligt för att sedan skriva en manual och lämna över till 
juniorutvecklarna på Dempsey. Målet med detta projekt var trots allt inte att ta fram en färdig 
webbsida utan hjälpa till att ta fram ett användarvänligt CMS. 
 
Arvola (2014) skriver att man först och främst bör man tänka på att ha användaren i centrum. Vi 
såg därför till att under utvecklingsprocessen att arbeta med i centrum. Under intervjun med den 
tänkte användaren befann vi oss i en miljö där webbsidan är tänkt att användas. Vi fick alltså 
bekräftat att den tänka webbsidan säkerhetsställer att den är meningsfull i den situation som den 
är tänkt att användas och att den kommer till nytta. Vi la tyngdpunkten i den tidiga processen av 
designarbetet och såg till att ha en bra struktur, navigation och tydliga funktioner. Det CMS som vi 
skulle ta fram hade ett tydligt mål från första början där det var tänkt att vara så enkelt och tydligt 
som möjligt för användaren. Ingen kodning eller avancerade funktioner som användaren inte har 
någon kunskap om. God användarupplevelse var det övergripande målet för det praktiska arbetet. 
Vi applicerade Arvolas (2014) designprinciper och anpassade dessa efter vad som förväntades av 
beställaren på denna webbsida. Vi har använt oss av olika gränssnittskomponenter och anpassat 
prototypen till mobile first. Bortsett från navigationen har vi även fokuserat på inmatningen från 
användaren. Prototypen består till stora delar av formulär med inmatningsfält kombinerat med en 
meny. En vanlig princip att använda för webben enligt Arvola (2014). Den huvudsakliga uppgiften i 
den framtagna prototypen och idéen för webbsidan handlar om mycket information som ska fyllas i 
av både användare och Admin. Därför anser vi att det är viktigt att tänka på hur man grupperar 
inmatningsfält och även att de är ordnade på ett vettigt sätt. Detta är något som vi arbetat med 
mycket och tillsammans med beställaren kommit överens om hur de ska vara strukturerade. Något 
som vi anser är viktigt är att användaren ska kunna använda tabbtangenten för att gå mellan 
fälten. Vi anser att detta är något som underlättar för användaren i navigeringen och något som 
även Arvola (2014) tar upp. 
 
Vi hade flera idéer om olika funktioner som vi tyvärr senare fick kassera. Förslagsvis skulle man 
kunna införa hotellinformation för att underlätta för användaren. Vi ville att information skulle 
hämtas in från en databas. Beställaren påstod att det tyvärr inte skulle fungera. Men att 
informationen skulle fyllas i av admin. Dock är det inte bara för att underlätta för användaren utan 
även av säkerhetsskäl. Som admin vill man ha koll på vad som skrivs på sidan och behöver därför 
godkännas. I ett tidigt stadie av prototypen diskuterade vi att ha recensionen steg för steg. Vi 
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ansåg att detta skulle vara enkelt och smidigt. Under en av intervjuerna kom vi fram till att detta 
inte alls underlättar arbetet. Vi bestämde då att hålla oss till en sida, när det gäller recensionens 
alla delar.  
 
Designarbetet var inte det primära fokuset för det praktiska arbetet. I slutprocessen tog vi fram 
designförslag för backend. Vi valde att hålla det enkelt och inte ha för många designelement. 
Istället fokuserade vi på att de designelement som finns har en betydelse för användaren, 
exempelvis feedback. Precis som Arvola (2014) nämner har vi skapat en layout där vi avspeglar 
meningsfulla relationer mellan objekt och knyter ihop vyer och sidor. På så sätt skapas 
referensramar som tydliggör hur vyer och sidor relaterar till varandra. Övergående används 
exempelvis en orange färg som visar användaren i vilket textfält denne befinner sig i. Den orangea 
färgen används generellt när användaren klickar eller hovrar över något för att visuellt 
representera navigationen. Färgen är en av de som togs fram och finns med i den grafiska profilen 
(se bilaga 3: grafisk profil). 
 
Projektet har resulterat i en färdig prototyp och design som nu ska färdigställas av juniorutvecklare 
på Dempsey. Vi anser att den prototyp som tagits fram är användarvänlig då den testats ett flertal 
gånger, i olika steg där vi hela tiden tagit med oss den feedback som vi fått. 

8. Framtida utveckling 
Det praktiska examensarbetet som innefattar det uppdrag vi genomfört består av en prototyp och 
design. Detta är nu överlämnat till Dempsey och det CMS som tagits fram ska nu kodas av 
juniorutvecklare. Vi har rekommenderat att Dempsey gör användartester allt eftersom utvecklingen 
de genomför. 
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10. Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Vem 
Vilket kön är du? 
Hur gammal är du? 
Vilken roll och jobbtitel har du? 
Vilka andra medverkar och motverkar i ditt arbete? 

 
Vad 
Vad gör du inom journalistik? Vilket område? 
Vilka verktyg är viktiga för dig? 
Hur ofta recenserar/skriver du artiklar? 
Hur länge görs det? 

 
När och var 
När och var jobbar du, i vilken fysisk miljö? 
I vilka sociala sammanhang? 
Hur ser din vanliga dag ut, när du jobbar? 

 
Hur 
Hur går du tillväga? Vilka steg ingår? 
Vilka medel, verktyg och resurser använder du? 
Hurdant görs det (exempelvis med eftertryck, i hast, eller med mjukt handlag)? 
Vilka handlingar stöds och vilka stöds inte? 
Hur upplever du situationen, du ska själv publicera din recension på en hemsida, viktiga objekt? 

 
Varför 
Vad skulle motivera dig till att vilja publicera på ett CMS? 
Vilka funktioner är viktiga för dig i ett CMS? 
Är det någon speciell funktion du skulle önska att varje CMS har? 
Upplever du att CMS:et har betydelse för hur du recenserar? 

 
Övrigt 
Önskar du att CMS:et är anpassat för surfplatta och mobil? 
På mobilen ska du exempelvis kunna betygsätta de kategorier som finns, för att sedan fortsätta 
recensionen på större skärm.  
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Bilaga 2 - Uppgifter för användartest 
 
Uppgift 1: 
Du ska gå in på artiklar. 
Vad kan du göra här? Vad ser du? 

 
Uppgift 2: 
Längst nere på sidan finns tre knappar.  
Testa de olika knapparna som finns för att se vad som händer. 
 
Uppgift 3: 
Du ska recensera ett hotell. Hur går du tillväga? Du ska recensera Grand hotell. 
 
Uppgift: 4 
Gå in under menyn Hotels. Vad kan du göra här? Vad ser du? 

 
Uppgift 5: 
Gå in under menyn Awards. Vad kan du göra här? Vad ser du? 

 
Uppgift 6: 
Andra funktioner som finns är sök-ruta, användare och logga ut. Vad tycker du om de? Är de 
tydligt vad funktionerna gör? 
 
På varje sida finns en navigations-meny som visar vart du befinner dig. Är den tydlig? Nödvändig? 
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Bilaga 3 - Grafisk profil, StayGrand 
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Bilaga 4 - Design, StayGrand 
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