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Abstrakt

Nykelord
CMS, Content Management, System, Usability, Drupal, Joomla, Wordpress.

Denna studie undersöker en användares upplev-
else av tre CMS-gränssnitt från tre av de större 
open source CMS på marknaden idag, Drupal, 
Joomla och Wordpress. 

Ett användartest med tio personer som tillhörde 
den målgrupp som defi nierades för studien 
genomfördes och utifrån de resultat som kom ut 

av detta arbete gjordes en expertutvärdering med 
tre experter som dagligen arbetar med CMS och 
har utbildning inom interaktionsdesign.

Expertutvärderingen sammanställdes sedan till 
sammanlagt elva riktlinjer som kan ses som väg-
ledande i en designprocess för framtagandet av 
ett för målgruppen anpassat CMS-gränssnitt.
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Internet har utvecklats mycket under de senaste 
åren och detta genom att personer utan djupare 
teknisk förståelse eller kunskap börjat få verktyg 
och möjlighet att publicera material på intenret. 

Det som möjliggjort denna utveckling är till stor 
del framtagandet av så kallade CMS (Content 
Management System).

1.1 Vad är ett CMS?
Ett CMS är ett system för att hantera material/
data och har troligen funnit så länge som material
av sådan volym att det funnits ett behov av att 
systematisera och hantera materialet. Men termen 
CMS blev ett omtalat begrepp först i och med 
internets genomslag då mängden av material som 
publicerades på internet ökade i volym. (CMS 
Calendar, “History of CMS”. Bluebill Advisors, 
Inc. “The Gilbane Report, October 2000”.)

I dagslägen ses ett CMS som ett system som 
hanterar och lagrar data som sedan kan present-
eras på olika platser och i olika format beroende 
på systemets uppbyggnad och funktionalitet.
Lagringen av datan i en databas och möjlig-
heten att hantera datan i systemet (genom en 
editor) gör att uppdateringen av datan förenklats
för mindre teknikkunniga personer. (Wikipedia, 
“Innehållshanteringssystem”. Uniweb, “Vad är 
en CMS-lösning?”.)

Större delen av CMS som fi nns idag är webbaser-
ade och kallas då WCMS (Web Content Manage-
ment System). Detta har gjort tillgängligheten av 
systemet betydligt bättre än då man tidigare var 
tvungen att använda sig av en dator där en specifi k
applikation var installerad för att hantera datan i 
systemet. (Wikipedia, “Web content management 
system”.)

Att som användare arbeta med ett CMS har även 
underlättats på olika sätt för de som saknar pro-
grammeringskunskaper vilket tidigare krävts 
för att publicera material på internet, t.ex. genom
att de fl esta CMS integrerat/tillhandahåller någon
form av WYSIWYG-editor (What You See 
Is What You Get) för inmatning av data. 
(Wikipedia, “WYSIWYG”.)

1.0 Introduktion
I korthet beskrivs termen CMS (som den uppfattas
av de fl esta idag) som ett program som install-
erats på en webbserver för att hantera materialet 
på webbplatsen. Funktioner som ett CMS innehar 
är att du kan logga in direkt på webbplatsen, 
eller det vanligare, ett avskillt administrations 
gränssnitt och då få tillgång till verktyg för att 
publicera material, redigera material och radera 
material som fi nns på webbplatsen. Utöver detta
så varierar funktionaliteten mellan de olika 
systemen betydligt.

För att tekniskt förklara hur ett CMS fungerar 
kan man säga att ett CMS agerar mellanhand 
mellan användaren och den plats där webbplats-
ens information lagras. Då användaren går in 
på webbplatsen eller utför en åtgärd i CMS så 
skickar användarens webbläsare en förfrågan till 
CMS som i sin tur skickar ett för databasen anpas-
sat kommando att letar fram eller utför det som 
användaren begärt och skickar sedan rapportera 
tillbaka till CMS om åtgärden utförts, stött på 
problem. CMS tar emot rapporten och utformar ett 
svar som är anpassat för visas i en webbläsare.

1.2 Varför är ett CMS så viktigt?
I dagens webbvärld är ett CMS bland det viktig-
aste grundstenarna i en webbplats framtagande. 
Näst intill alla webbplatser som görs av web-
byråer eller personer i branschen innefattar någon 
form av CMS. 

Orsaken till detta är inte enbart för att webbplats-
er hantera större mängder material utan även för 
att underlätta publicering av material för ägaren 
av webbplatsens. 

Detta effektiviserar både för ägaren av webbplats-
en och utvecklaren då ägaren inte är tvungen att 
kontakta utvecklaren var gång en ändrning eller 
publicering skall göras på webbplatsen, vilket 
göra att utvecklaren har mer tid till annat arbete. 
CMS möjlighgör genom detta en snabbare pub-
licering av material på webbplatsen. 

Ett exempel bra exempel på en webbplats där 
CMS har avgörande del för att underlätta public-
ering av material för användaren är bloggar. 
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En blogg (engelskans “blog” som är förkortning av 
“Web log”) är en webbplats där material kontinu-
erligt läggs till av användaren och används ofta 
som en digital dagbok eller händelseförmedlings-
kanal där inläggen sorteras och organiseras efter 
publiceringsdatum. (Wikipedia, “Blog”.)

1.3 Målgrupp
Studien görs utifrån en målgrupp som defi nieras 
av personer som innehar begränsade eller 
obefi ntliga kunskaper inom webbpublicering och 
webbprogrammering.

1.4 Syfte
För att undersöka vad en person i målgruppen 
känner inför gränssnitten hos tre av de vanligaste 
CMS med öppen källkod så gjordes ett använd-
barhetstest och en expertutvärdering som result-
erade i sammanställandet av elva riktliner som 
kan ses som vägledande i en designprocess för 
framtagandet av ett CMS-gränssnitt riktat till 
denna målgrupp.

Studien gjordes även för att utvärdera en personlig 
tes om att då CMS administrationsfunktionalitet 
integreras direkt i webbplatsens eget gränssnitt så 
bör målgruppen få en bättre förståelse och känsla 
för vilka delar av webbplatsen som berörs av de 
aktiviteter som användaren utför.
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För att tiden för denna studien skulle räcka till 
gjordes ett antal avgränsningar vad gäller antalet 
CMS som testades och för att ändå får ett rep-
resentativt datamaterial så valdes tre CMS som 
testades mot användare i målgruppen för studien.

2.1 Val av CMS
Valet av CMS gjordes utifrån dessa kriterier:

• CMS bygger på öppen källkod.
• CMS bygger på PHP och MySQL.
• CMS är av typen WCMS.
• Har in- och utloggning för användaren.
• Kan publicera material.
• Kan redigera material.
• Kan radera material.
• Olika publiceringstyper. 

De tre CMS som valdes utifrån dessa kriterier
samt att de tillhör de mest använda CMS på 
internet då studien genomfördes resulterade i 
följande CMS:

• Drupal (http://drupal.org/)
• Joomla (http://www.joomla.org/)
• Wordpress (http://wordpress.org/)

(CMSwire, “Results: Most Popular CMS in 
Technorati’s Top 100”. Siteground, “Best Open 
Source Content Management Systems”. Web-
masters help, “What are the three most popular 
CMS”. CNET, “Webware 100 winner: Drupal”.)

2.2 Testutrustning
CMS installerades på en laptop av märket 
Zepto ZNOTE 6625, där en webbservern Apache 
v2.2.11 med tilläggen PHP v5.2.9 och MySQL 
v5.1.33 kördes.

Vidare konfi gurerades respektive CMS så att de tre 
CMS webbplatser hade motsvarande sidstruktur.

Sidstrukturen som konfi gurerades inför testet:

• Blogg
• Information

–  Om mig
–  Intressen

Dokumenteringen av användartestet gjordes med 
hjälp av ljud- och videoupptagning från en JVC 
GZ-HD6E videokamera, detta i samtycke med 
samtliga användare som deltog i testet. 

Kameran placerades snett bakom användaren  så 
att personen inte var med i bild mer än i vissa fall 
en axel, detta för att användaren skulle kännas sig 
trygg med att få vara anonym för alla utom test-
övervakaren samt för testövervakaren att i efter-
hand se vad som sker på skärmen under testet. 

2.3 Testscenarion
Inför användartesten utformades tre scenarios 
som användarna skulle utsättas för på vart och 
ett av CMS. Dessa scenarios valdes eftersom de 
tillhör de grundläggande funktionerna och anses 
vara de scenarios en användare som tillhör mål-
gruppen bör använda sig av mest frekvent.

Scenarion för användartest:

• Du skall skriva ett nytt blogginlägg.
• Du skall ta bort ett tidigare inlägg i bloggen.
• Du skall ändra informationen på sidan 

“Om mig”.

För att underlätta växlandet av CMS under testet 
kopplades de tre CMS in i en och samma webb-
sida innehållande en panel där knappar för de tre 
CMS placerades och en iframe (där CMS visas 
då man aktiverat ett av CMS). 

Varje knapp i panelen var uppdelad i två delar där 
den blå delen visade den (av CMS) genererade 
webbplatsen i iframen, medans den gula delen 
visade administrationssidan för det valda CMS.

2.0 Design av studien
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2.4 Användartest
Användartesten görs med hjälp av metoden 
Think-aloud protocol (Charlotte Wiberg, 2003)
och med ett kvalitativt fokus eftersom det som 
undersöks är användarens upplevelse och tankar 
kring gränssittet hos ett CMS.

Urvalet av användare gjordes utifrån deras 
webbkunskaper där de fl esta av användarna i testet 
inte hade någon som helst tidigare erfarenhet av 
webbpublicering men några användare med lite 
erfaranhet från bloggande togs med för att se om 
deras bloggkunskaper hade någon inverkan på 
deras CMS förståelse. 

Testet genomfördes på den plats som användaren 
ansåg vara den miljö där denne troligast skulle 
använda sig av ett CMS. I fyra av tio fall så 
genomfördes testet i användarens skola (datasal) 
och de resterande sex valde sitt eget hem.

Då utrustningen monterats och användaren anlänt 
förklarade testövervakaren begreppet CMS och 
vad testet skulle innefatta. Användaren ombads 
sedan fylla i ett formulär där ålder, kön, dator-
vana, internetvana och tidigare CMS erfarenhet 
behandlades för att få fram data att utgå ifrån vid 
analysen av användartestets data samt då man 
läser resultaten för denna studie i sin helhet. 

Därefter startas testsystemet i webbläsaren 
Firefox v3.0.10 och användaren introduceras till 

hur testsystemet är utformat och fungerar.

Testövervakaren ber användaren öppna det CMS 
som valts till första CMS för sessionen, ordnin-
gen som användarna testade systemen växlades 
mellan sessionerna för att unvika att alla använ-
dare exponeras för samma CMS till först efter-
som detta CMS kan bli ”stilbildande” för hur an-
vändaren ser på de övriga CMS.

Testövervakaren sätter sedan igång användaren 
genom att ge första uppgiften, ”skriva ett blogg-
inlägg” varpå testövervakaren blir tyst och låter 
användaren prata högt. 

Vid eventuella ”break-downs”, alltså då använ-
daren anser sig inte kunna slutföra den givna up-
pgiften,  så valde testövervakaren att intervenera 
genom att ge tips och uppmuntran att fortsätta, 
dessa tillfällen noterades. 

När användaren genomfört given uppgift så gavs 
nästa uppgift och då de tre uppgifterna var ge-
nomförda så bad testövervakaren användaren att 
byta till nästa CMS och utföra samma uppgifter.

Efter de tre uppgifterna genomförts på vart och 
ett av de tre CMS så genomfördes en semistruk-
turerad intevju med användaren där testet och 
CMS behandlades.

2.5 Expertutvärdering
Utifrån de scenarion som användarna fi ck genom-
föra under användartestet genomfördes samma 
uppgifter med tre experter som jobbat med olika 
CMS samt att alla tre har utbildning inom HCI 
och interaktionsdesign. 

Eftersom en av experterna inte hade möjlighet 
att fysiskt närvara så gjordes en resa för att 
genomföra en skild utvärdering med denna expert 
och sedan genomfördes ytterligare en utvärdering 

där en grupp om två experter deltog.  

Utöver det att experterna fi ck genomföra samma
uppgifter som användarna så gick testöver-
vakaren och experterna även igenom alternativa 
navigationvägar för att slutföra uppgifterna (vid 
de tillfällen då det fanns sådanna) i CMS för 
att täcka in alla det områden och dialoger som 
användarna kom i kontakt med under användat-
testen.

2.6 Databearbetning
Den data som dokumenterats genom ljud- och 
videoupptagning från användartesten samt ex-
pertutvärderingen sammanställs och analyseras 
och därefter sammanställs och struktureras detta 

till ett antal riktlinjer som kan ses som vägledare 
i en designprocess av ett CMS-gränssnitt för 
målgruppen.
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3.0 Resultat
I följande kapitel presenteras resultaten för studi-
en. Refererat till specifi ka användare kommer ske 
genom ett nummer, där ”Användare 2” omnämns 
som 2. För att se information om användaren så 
fi nns en tabell bifogad i slutet av detta dokument.

3.1 Resultat från användartest
För att presentera datamaterialet från användar-
testerna så kommer vart och ett av CMS att gås 
igenom utifrån de scenarion användarna fi ck 
genomföra.

Drupal (Screenshot 1)
Drupal är det CMS av de tre som kommit längst 
vad gäller integrering av administrations funk-
tionalitet i den genererade webbplatsen. Publicer-
ing, redigering och radering går att göra direkt på 
den sida där materialet ska visas eller redan visas 
om användaren är inloggad.

Det var enbart 9 som fann länken för att publicera 
ett blogginlägg utan att gå genom Create content, 
resterande användare gick via detta alternativ och 
fl era användare påpekade att det var bra att denna 
del var under en egen länk i adminmenyn. Då 
Create content klickades så visades en mellan-
sida där olika typer av publiceringar presenter-
ades med en kort beskrivande text vilket använd-
arna tyckte var en bra lösning eftersom de ansåg 
de var tydligt och inte allt för många olika val 
(sammanlagt tre publiceringstyper). Användare 7 
tycker att bloggsidan haft ett område (som enbart 
syns då man är inloggad) som hon refererar till 
att skulle fungerar som statusuppdateringen på 
Facebook (Screenshot 4), hon tillägger senare även 
Quickpress rutan i Wordpress (Screenshot 5) för att 
göra så att publiceringen skall gå snabbare att 
genomföra och bli lättare att hitta till.

På publiceringssidan där användaren utför själva 
inmatningen vid publicering eller redigering 
ansågs av de fl esta vara öveskådlig men 6 och 
10 anser att knapparna för att publicera och 
förhandsgranska borde legat i direkt anslutning 
till textfältet för att inte hamna så långt ner på 
sidan under alla de avancerade alternativ som 
ligger under ett antal fl ikar. 6 anser också att 
det känns konstigt att det står Save på knappen 

eftersom hon är van med Blogger.com (Screenshot 
6) där Save betyder att inlägget sparas men pub-
liceras inte förens användaren trycker på en skild 
publiceringsknapp.

Då användarna skulle radera ett blogginlägg 
så var det enbart 6 som ansåg att det kändes 
bra och logiskt att Delete låg under Edit-fl iken 
för inlägget eftersom hon tänkte sig att man då 
redigerar webbplatsen i sin helhet och inte enbart 
det specifi ka inlägget. 

Däremot skulle hon och de andra användarna gärna 
sett att Edit och Delete visades även då listan 
av blogginlägg visades så man inte var tvungen 
att gå in på den blogg man vill redigera eller vid 
radering och sedan  välja redigera och slutligen 
fi nna alternativet radera. 

10 upptäcker även en bugg i systemet som kan 
klassas som ett usabilityproblem, då hon valde att 
radera texten i textfälten och sedan längre ner på 
sidan fann Delete längre ner på sidan och då hon 
tryckte knappen så visades ett felmeddelande om 
att Title måste vara ifyllt vilket hon kände otroligt 
onödigt då hon försökte ta bort inlägget. 3 var den 
enda användare som inte lyckades med uppgiften 
även om fl era av användarna hade svårigheter att 
fi nna Delete funktionen.

Redigeringen av innehållssidan gick för alla utan 
problem då det var samma väg till denna funk-
tion som för Delete.

I övrigt så ansåg 2 att My account i admin-
menyn kunde varit lägre ner i listan då han ansåg 
att man troligen inte ändrar sitt lösenord eller 
andra kontoinställningar särskillt frekvent. Dess-
utom tyckte 2 att språket i Drupal (speciellt i 
Administer delen) var alldeles för tekniskt och 
svårt att förstå sig på som oinsatt, vilket även 1 
och 4 höll med om. 4 ansåg även att fl era av alter-
nativen under Administer (Content management, 
Site building, Site confi guration) lät snarlika och 
fi ck klicka igenom dessa för att se exakt vad de 
olika alternativen innebar och i slutändan hittade 
dit han ville komma. 

1 tycker att Drupal var ett jobbigt system efter-
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som man var tvungen att läsa för att hitta var man 
skulle då det inte fanns några ikoner eller sym-
boler att se efter.

”Jag måste ju läsa för att hitta!” Användare 1. 

Joomla (Screenshot 2)
I Joomla kan användaren inte utföra någon 
administration direkt i gränssnittet utan måste 
logga in via en fristående administrationsdel. 

På första sidan i CMS så visas ett antal knappar 
med ikoner för att underlätta navigeringen av 
systemet. 2 refererar till att det påminner honom 
lite om docken i OSX då han är en Mac använd-
are. Dock framstår det som att dessa knappar 
inte fungerar fullt ut eftersom det faller på 
ett språk som enligt användarna var konstigt 
och svårförstått och att ikonerna inte var helt 
självförklarande. 

7 ansåg att Joomla kändes som ett system för mer 
avancerade användare och att det är onödigt in-
vecklat.

”På startsidan var det enbart ’New article’ och 
’Article manager’ som jag använde, så vad gör 
alla de andra knapparna?” Användare 7.

På publiceringssidan sa alla att det kändes som 
att det var mycket alternativ och att det var svårt 
att veta vad som man var tvungen att välja och 
ändra på. 2, 3, 4, 6 och 8 hittade inte valet för typ 
av publicering och tycker det var alldeles för litet 
och hade en kryptisk övertext (Section) som de 
inte alls tänkte på förens testövervakaren gick in 
med tips om att det var en rullgardinsmeny. Den 
enda användaren som fann Section utan problem 
var 9 som tänkte att han tar alternativen i den 
ordning de presenteras, uppifrån och ner.

3, 6, 8 har problem att hitta publiceringsalterna-
tiven och tycker att placeringen av dessa (ovan-
för publiceringsformuläret till höger) är svår att 
förstå. 6 tycker att detta är en dum placering om 
man skriver längre texter eller har en dator med 
liten skärm eftersom man då måste skrolla upp 
igen efter att man skrivit klart för att kunna spara 
och/eller publicera. 

Flera användare blir att fundera på vad det är för 
skillnad på Save och Apply och tycker det känns 
som dubbla alternativ för att göra samma sak.

Till skillnad från publiceringsuppgiften så går 
raderingen av blogginlägg smidigt för alla då de 
hittat in till Article manager och fl era av använd-
arna känner att denna sida känns lätt att förstå 
sig på då den liknar på epost-tjänster som så som 
Hotmail. (Screenshot 7) 

2 och 6 tycker att Trash inte är helt uppenbart att 
det tar bort posten som markerats utan att denna 
knapp skulle ta användaren till en skilld sida där 
raderade poster visas. Men då de inte fi nner något 
annat alternativ som överensstämmer med vad de 
letar efter så klickar även de på Trash.

”Ja ja, så de var Trash ändå, ganska förståeligt 
egentligen, trash är ju ingenting man går och 
sparar på.” Användare 6.

Även redigeringen går bra för de fl esta använd-
arna. 6 och 10 tänkte först om det fanns en skild 
sida för ”vanliga” sidorna men fann efter ett tag 
att även de var listade under Article manager.

I övrigt var det bara 1 som ansåg att Joomla, ”ser 
tråkigt ut och känns komplicerat”.

Wordpress (Screenshot 3)
Wordpress bygger i huvudsak på ett skilt admin-
istrationsgränssnitt men då man är inloggad i 
systemet så visas även länk under varje inlägg 
på webbplatsen som tar en direkt till redigerings-
sidan i administrationsgränssnittet.

Då användarna fi ck första uppgiften och kom till 
administrationssidan så tyckte fl ertalet att det 
kändes som att det var mycket rutor och informa-
tion på en gång och att det var svårt att veta vad 
som var viktigt och inte. De ansåg att det kunde 
varit mindre rutor då vissa kändes oviktiga.

De fl esta användare gick för att publicera via ru-
tan Quickpress som fi nns direkt i högra spalten 
på startsidan av administrationsgränssnittet i 
Wordpress. 
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Det var enbart 1 och 9 som inte gjorde sin 
publicering via detta verktyg utan gick via 
navigeringen och tog New under menyvalet Posts 
i huvudnavigeringen som ligger till vänster på 
sidan. 

6 tyckte dock att Quickpress inte alls borde 
varit placerad i högra spalten utan i mittenspalten. 
Allt viktigt borde ligga i mittenspalten och sen 
kunde t.ex. administrering av kommentarer och 
mindre använda verktyg och information ligga i 
den högra spalten enligt henne.

1 och 9 fi ck redan i första uppgiften se hur 
redigeringssidan var upplagd då den fullständ-
iga publiceringssidan och redigeringssidan har 
samma upplägg. 

Det som alla användare verkar vara överens om 
är att knapparna för publicering bör ligga direkt 
under textfälten då de tyckte det kändes konstigt 
att ha dessa i en ny ruta i högra spalten på sidan. 

Förutom det så framstår det som att de fl esta 
användarna tycker om upplägget på denna sida 
eftersom ingen verkar ha några problem alls och 
ingen kommenterar annat än publiceringsknapp-
arnas placering. 

4 klickade först Save draft eftersom han sa att 
han såg Save och antog då att det var rätt knapp 
då den låg överst i rutan för publiceringsalterna-
tiven, men fann sedan knappen Publish längst ner 
i samma ruta.

När användarna ombads radera ett blogginlägg 
så var det några som kände att det var konstigt 
att under Posts i navigeringen trycka på Edit för 
att få fram listan över alla inlägg. De kände att 
det kunde lika bra varit bara en specifi k post som 
skulle öppnas i redigeringssidan. 

Detta framkom även då användarna skulle 
redigera informationssidan då menyvalet Pages 
har samma upplägg som Posts.

Då alla användare kommit in till listan över in-
lägg som fi nns i CMS så kände fl era igen sig i 

gränssnittet och refererade återigen till eposttjän-
ster så som Hotmail. 

Dock saknade de knappar för att radera och 
redigera. Wordpress har länkar för detta då man 
för musen över vart och ett av inläggen i listan 
men fl era användare uppmärksammade inte den 
meny som visades då de förde musen över in-
lägget. 

4 och 7 hittade efter ett tag även rullgardins-
menyn Bulk actions där man väljer åtgärd och 
sedan kryssar för de inlägg som skall beröras och 
sedan Apply brevid Bulk actions. De ansåg att det 
var bra att det gick att göra på fl era sätt och att 
menyn var smidig om man ville radera fl era in-
lägg på en och samma gång, dock var titeln på 
menyn helt oförståelig och de berättade att de en-
bart funnit den genom att de testade att öppna 
den för att se vad de var för någon meny.

Sista uppgiften genomförde 7st av 10st användare 
genom webbplatsens gränssnitt genom att trycka 
på Edit-länken som visades längst ner på sidan. 
10 såg inte länken och gick in på administrations-
sidan och kunde inte komma på var sidorna fanns. 
Efter ett tips från testövervakaren om att de var 
på en skild sida från Posts hittade hon Pages men 
tyckte som tidigare att det inte lät rätt att det stod 
Edit på länken för att visa listan över sidor. Hon 
tyckte även att Pages borde legat under Posts i 
navigeringen eftersom det förvirrade att Posts 
var högst upp och Pages längst ner i den delen av 
navigeringen.

Redigeringen gick bra för alla användare, men 7 
tyckte termen Update page på publiceringsknapp-
en var fel och tänkte att den kunde lika bra varit 
en knapp för att uppdatera den sidan hon var inne 
på för tillfället, alltså att det som skrivit skulle 
försvinna och samma sida visades igen efter en 
omladdning.

I övrigt tyckte de fl esta om designen på gräns-
snittet men 1, 4, 6, 8 tyckte att det kunde funnit 
mer länkar som edit på webbplastsen som tog en 
direkt in till rätt plats i CMS. Framförallt för pub-
licering och radering av poster i bloggen. 
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3.2 Sammanställning av riktlinjer
Här sammanställs det som framkom under expertutvärderingen av CMS och användartesten till ett 
antal riktlinjer som kan ses om vägledande i en designprocessen av ett gränssnitt för ett CMS som 
riktar sig till användare i studiens målgrupp. 

Ett vardagligt språk
För att underlätta för användaren bör ett så all-
dagligt och enkelt språk användas på knappar 
och i menyer. Använd ogärna tekniska termer 
och om dessa behövs bör du förklara dem i någon 
form av hjälptext eller liknande.

Visuella element
Pictogram och illustrationer på knappar och 
sektioner i systemet kan underlätta förståelsen 
och igenkänning av dess funktion då användaren 
läser bilden. Bilder läses även av snabbare än ord 
och fraser. Dock bör alltid en förklaring bifogas i 
det fall att pictogrammet inte förstås av användaren.

Fler tillvägagångssätt
Människor tänker mer eller mindre olika och 
därför är det bra om det fi nns två alternativa 
metoder för att genomföra samma uppgift. T.ex. 
som Drupal och Wordpress där användaren har 
valet att antingen påbörja redigering genom att 
surfa till den sida där redigeringen ska utföras 
och där välja redigera eller alternativ två som är 
att gå in på administrationssidan och klicka sig 
in till en lista över alla poster i systemet och där 
välja vilken/vilka inlägg användaren vill redigera.

Dela upp aktiviteter
Aktiviteter som publicering, redigering och 
radering har rent tekniskt inget att göra tillsam-
mans då publicering enbart lägger till material, 
redigering enbart utför ändringar på befi ntligt ma-
terial och radering enbart tar bort material. Dessa 
tre aktiviteterna ses som de viktigaste att inte-
grera i webbplatsens design (om sådan integration 
görs) eftersom dessa aktiviteter ses vara de mest 
frekvent använda funktionerna av målgruppen.

Däremot kan raderingsfunktion vara bra att till-
handahålla då redigering påbörjats om använ-
daren kommer fram till att inlägget bör tas bort 
istället för att redigeras. Raderingsfunktioner bör 
dock inte vara placerad precis intill publicerings-
funktionen för att förebygga eventuella felklick 
som leder till förlorad inmatning.

Alltid en väg ut
Vid funktioner som publicering, redigering och 
radering bör alltid ett uppenbart val för att avbryta 
eller återgå till utgångsläge erbjudas användaren.

Meddelanden och indikatorer
Informera alltid användaren om systemets status
och uppgifter som utförst eller misslyckats. 

Felmeddelanden bör synas tydligt och felet som 
uppståt bör beskrivas i icke tekniska ordalag och 
även beskriva vad som eventuellt kan göras för 
att avhjälpa felmeddelandet.

Fokus i gränssnittet
Allt i ett gränssnitt är inte lika viktigt, vissa 
uppgifter utförs mer frekvent än andra, dessa 
bör lyftas fram och göras mer synliga och lättill-
gängliga än de övriga.

Områden som inte används frekvent kan vara 
ihopfällda så de tar mindre plats och uppmärk-
samhet.

I redigeringsformulär bör det val och inmatning-
ar som är absolut obligatoriska ha fokus och 
förslagsvis grupperas medans de övriga alter-
nativen kan grupperas och visas intill och med 
fördel även ligga i något form at fl iksystem som 
användaren kan öppna upp då extra val och in-
ställningar behövs göras. 

Öka förståelse för vad användaren påverkar
Integrering av administrationsverktyg och alter-
nativ i anslutning till inlägg, sidor eller områden 
av webbplatsen ökar förståelsen för vad använd-
aren utför ändringar på. 

Dock bör dessa adminsitrationselement distans-
eras från webbplatsen innehåll för att användar-
en skall förstå att de tillhör CMS och för att de 
inte skall smälta in i informationsmassan. Detta 
kan t.ex. göras genom att lägga alternativen på 
färgplattor, speciellt utseende på knappar, ikoner 
m.m.
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Kontinuitet i designen
Att hålla en kontinuitet i designen är viktigt för 
att användaren skall ha lätt att använda ett CMS. 
Navigation och alternativ bör så långt det är 
möjligt placeras på samma ställen och i samma 
ordning. 

Om administrationen har samma design och up-
plägg som webbplatsen så underlättar även det 
för användaren av CMS då gränssnittet känns 
igen från webbplatsen. 

Konkret förhandsgranskning
Då ofta CMS tillhandahåller alternativ för 
förhandsgranskning så bör förhandsgranskningen 
exakt hur publiceringen kommer se ut på webb-
platsen. En användare har svårt att få en korrekt 
bild av hur publiceringen blir i slutändan om pub-
liceringen inte visas som om den vore publicera.

Dock bör någon form av indikator eller med-
delande visas som berättar för användaren att 
det enbart är en förhandsgranskning och des-
sutom bör alternativ för att återgå eller avbryta 
förhands-granskningen ges användaren, men 
även någon form av godkännade funktion som 
användaren kan välja om förhandsgranskningen 
visar sig vara så som användaren önskade.

Gör det enkelt
Försök att automatisera processer och presentera 
användaren så få alternativ som möjlig. Dölj al-
ternativ som inte går att använda, om dessa inte 
skall användas senare i processen (så som knap-
par som aktiverars efter det att ett obligatoriskt 
fällt fyllts i). Om alternativ som inte går att an-
vända visas så bör användaren presenteras en or-
sak till varför dessa alternativ inte går att interag-
era med just nu.
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4.0 Diskussion & Slutsats
Genom studien som genomförts så har mycket 
tankar och designideer för CMS väkts som efter 
slutförandet av detta dokument skall realiseras 
och testas.

Tesen som låg till grund för inspirationen som 
resulterade i denna studie bekräftades delvis 
eftersom fl ertalet användare under testen uttryckte 
önskemål om ett mer visuellt arbetssätt.

Däremot har min uppfattning ändrat något från 
att detta skulle vara det enda arbetssättet. Som 
riktlinjen ”Fler tillvägagångsätt” säger så har jag 
ändrat upp-fattning och håller med om att fl era 
alternativa vägar för att genomföra samma upp-
gift är en bra egenskap hos ett CMS då dessa ofta 
används av fl era olika personer och alla har ju sitt 
eget sätt att tänka och arbeta, lite som i Photo-
shop där varje användare har sitt sätt att uppnå 
det resultat som eftersträvas.

Jag tror dock att man bör vara försiktig med 
antalet alternativa tillvägagångsätt så att de inte 
konkurerar ut varandra eller förvirrar använd-
aren i onödan. Varje tillvägagångsätt bör nog 
övervägas och utformas med noggranhet.

De användare i användartestet togs med för att de 
hade någon form av tidigare erfarenhet av blogg-
ar visade sig inte känna sig mer bekanta med de 
CMS som testades. 

Utifrån vad de användarna berättade så liknade 
deras bloggsystem på en förenklad version av 
Wordpress men de kände ändå inte att Wordpress 
var helt kristallklart. Däremot syns ett vanans 
mönster då alla utom en av dessa valde Word-
press som det CMS de gillade mest. Ett mönster 
av kan även ses då 6 av 10 anser sig gilla det CMS 
som de fi ck påbörja sitt användartestet med.

Vad gäller de riktlinjer som sammanställdes i 
denna studie så sammanfaller fl era av dessa med 
de väl kända tio punkter för heuristisk utvärder-
ing av Jacob Nielsen. (Jacob Nielsen, 1993)

Sammanställda riktlinjer:
(se Resultat för utförligare beskrivningar)

1. Ett vardagligt språk
2. Visuella element
3. Fler tillvägagångssätt
4. Dela upp aktiviteter
5. Alltid en väg ut
6. Meddelanden och indikatorer
7. Fokus i gränssnittet
8. Öka förståelse för vad användaren 

påverkar
9. Kontinuitet i designen
10. Konkret förhandsgranskning
11. Gör det enkelt
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5.0 Fortsatt forskning
Riktlinjerna  från denna studie kan enbart ses 
som vägledande i en designprocess då denna 
studie genomfördes på enbart tio personer. För 
att verifi era att dessa riktlinjer är generaliser-
bara över en så stor målgrupp som studien utgått 
ifrån så bör en större studie med fl er användare 
genomföras.

Denna studie har även enbart undersökt de 
grundläggande funktionerna i ett CMS, alltså 

publicering, redigering och radering av innehåll. 
Här fi nns utrymme för fortsatt forskning där tex 
sidhantering kunde vara ett område att undersö-
ka eftersom skapandet av nya sidor på webbplat-
sen sanolikt kan vara en funktion användaren 
kan komma i kontakt med vid användandet av 
ett CMS.
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Data om deltagare i test

Användare Kön Ålder Datorvana Internetvana
Användare 1 Kvinna 21 5/7 6/7
Användare 2 Man 22 5/7 5/7
Användare 3 Kvinna 20 4/7 7/7
Användare 4 Man 19 7/7 7/7
Användare 5 Kvinna 19 3/7 3/7
Användare 6 Kvinna 21 5/7 7/7
Användare 7 Kvinna 23 6/7 5/7
Användare 8 Kvinna 22 7/7 6/7
Användare 9 Man 22 6/7 6/7
Användare 10 Kvinna 22 4/7 6/7

Användare Testmiljö CMS erfarenhet Första CMS Favorit CMS
Användare 1 Hem Ja, Blogger.com Wordpress Wordpress
Användare 2 Skolan Nej Joomla Joomla
Användare 3 Skolan Ja, sett Wordpress Drupal Wordpress
Användare 4 Hem Nej Joomla Joomla
Användare 5 Skolan Nej Wordpress Drupal
Användare 6 Hem Ja, Blogger.com Wordpress Wordpress
Användare 7 Hem Nej Drupal Drupal
Användare 8 Skolan Ja Drupal Drupal
Användare 9 Hem Ja Drupal Wordpress
Användare 10 Hem Ja, Blogg.se Joomla Drupal

7.0 Bilagor
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Screenshot 1. Drupal administrationsgränssnitt.

Screenshot 2. Joomla administrationsgränssnitt.

Screenshot 3. Wordpress administrationsgränssnitt.

Screenshots
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Screenshot 4. Facebook statusuppdateringsfält.

Screenshot 5. Wordpress Quickpress. Omtyckt funktion hos många av användarna för att den var 
lätt att använda och fanns till hands direkt på första sidan i administrationsgränssnittet.

Screenshot 6. Blogger.com publicera och spara alternativ vilket några kände var bättre än att bara ha 
en spara knapp.
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Screenshot 7. Hotmail.com epost hantering täntke användarna på då de använde Joomlas artikel-
hanterare.


