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Sammanfattning: 
Informationshantering på internet är ett växande fenomen. Ett sätt för företag och 
organisationer att få ut information på internet är via webbplatser. För 
innehållshantering och utveckling av webbsidor så kan man använda content 
management system. Sådana system förenklar informationshanteringen på 
webbplatsens olika webbsidor. Det finns en uppsjö av CMS-verktyg och CMS-verktygen 
har stöd för olika funktioner. 
 
Den här studien är genomförd som en fallstudie där fallet som studeras är kriterier vid 
val av CMS-verktyg. Data har samlats in via enkäter och dokumentstudier. Kriterier har 
identifierats och prioriterats med hjälp av MoSCoW prioriteringsmetod av redaktörer och 
utvecklare som arbetar med CMS-verktyg. Prioriterade kriterier har sammanställts och 
ett urval av CMS-verktyg har utvärderats mot kriterierna. 
 
Utifrån insamlade data ifrån enkäter togs en prioriteringsordning fram som beskriver 
prioriterade kriterier vid val av CMS-verktyg. Det går att utskilja att somliga kriterier är 
viktigare än andra för redaktörer och utvecklare. Även visade dokumentstudien att de 
urvalet av CMS-verktyg som utvärderats uppfyllde majoriteten av kriterierna.  

 
Abstract: 
Information management on the Internet is a growing phenomenon. One way for 
companies and organizations to get information on the internet is through websites. For 
content management and webpage development, you can use the content management 
system. Such systems simplify information management on the website's various web 
pages. There are a wealth of CMS and the CMS support different features. 
 
This study is conducted as a case study in which the case being studied are criteria for 
choosing CMS. Data has been collected through surveys and document studies. Criteria’s 
have been identified and prioritized using the MoSCoW prioritization method by editors 
and developers working with CMS. Priority criteria have been compiled and a selection of 
CMS tools has been evaluated against the criteria’s. 
 
Based on the collected data from questionnaires, a priority scheme was drawn up. It is 
clear that some criteria are more important than others for editors and developers. The 
document study also showed that the selection of CMS evaluated met the majority of 
criteria. 
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Begreppslista 

Begrepp Betydelse 

API Application programming interface, på 
svenska programmeringsgränssnitt. Är en 
uppsättning regler för hur program ska 
kommunicera med varandra genom ett 
gemensamt gränssnitt (IDG, 2018b) 

CMS Verktyg för innehållshantering på 
webbplatser. Ger kontroll över när var 
och hur innehållet ska publiceras (IDG, 
2018a). 

Proprietär Programvara som ägs av en organisation 
eller person (Proprietär programvara, 
2018). 

Redaktör Person som arbetar i CMS på daglig basis 
med att lägga till, redigera och ta bort 
innehåll (Barker, 2016). 

URL Uniform Resource Locator även kallad 
webbadress. Det är texten uppe i 
adressfältet på en webbläsare 
(IDG, 2018c). 

Utvecklare Person som är utvecklare på CMS-

verktyget (Barker, 2016). 

WYSIWYG Ordbehandlare på en webbplats som 
möjliggör att det går och ändra textens 
utseende, storlek och stil för att se hur 
resultatet ser ut publicerat (WYSIWYG, 
2018, mars 28). 

SEO Samlingsnamn för metoder och tekniker 
för att få en webbsida att synas högt upp i 
sökresultat på sökmotorer 
(Sökmotoroptimering 2018, april 4). 

CSS Cascading Style Sheets är ett språk som 
används för att definiera 
presentationsstilen för ett strukturerat 
dokument. Den anger t.ex. färg, typsnitt 
och teckenstorlek (Cascading Style 
Sheets. 2018, april 10). 

Webbapplikation Ett samlingsnamn för programvaror som 
visas i webbläsare (Webbapplikation, 
2013, mars 13). 

Mobilapplikation Är ett tillämpningsprogram för mobila 
enheter, så som surfplattor, telefoner och 
andra mobila enheter (Mobilapplikation, 
2018, mars 18). 

Texteditor Är ett datorprogram för att redigera 
oformaterad text (Textredigerare, 2018, 
februari 28). 



 

 

 
 

Headless CMS Ett CMS i form av molntjänst vilket kan 
nås genom API anrop (Headless CMS, 
2018, Maj 17). 
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1.Introduktion 
I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till rapporten. Här beskrivs samarbetspartner, 
problemformulering, syfte och avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
Ett sätt för företag och organisationer att få ut information på internet är med hjälp av 
webbplatser. En webbsida utgör själva innehållet på webbplatsen och kan konstrueras 
med olika standardiserade tekniker. En organisation som ständigt jobbar med att ta fram 
standarder för webben är World Wide Web Consortium (W3C, 2018). När en webbsida 
utvecklas finns det olika tillvägagångssätt. Webbsidan kan skapas från grunden eller med 
hjälp av färdigutvecklade webbsidor med grundfunktionalitet för innehållshantering. En 
kategori av sådana webbsidor är så kallade content management system. 
 
Content management system är ett samlingsnamn för programvaror som används för att 
skapa, hantera, redigera och ta bort innehåll från webbsidor (IDG, 2018a). Content 
management system kommer vidare i rapporten benämnas som CMS eller CMS-verktyg. 
Innehållet som hanteras kan skilja sig åt beroende på syftet med webbsidan. CMS 
används ofta som grund för webbyråer då utveckling av webbapplikationer sker till deras 
kunder.  
  
Statistik från W3Techs (2018) påvisar att närmare 50% av webbsidorna som samlas in i 
deras undersökning består av CMS-verktyg. CMS:et WordPress utgör 30% av deras totala 
undersökning och 60% av alla CMS. Wordpress är i överlag det största CMS-verktyget 
som finns i den uppsjö av CMS som existerar. 
 
CMS-verktygen är i huvudsak uppdelade i två kategorier. Den ena kategorin är en så 
kallad open source programvara som måste följa vissa kriterier. Kriterierna har tagits 
fram av open source initiative som även arbetat fram definitionen av open source. Några 
av dessa kriterier innebär att open source software och dess källkod tillhandahålls öppet 
och får fritt modifieras och distribueras (Open source initiative, 2018). Den andra 
kategorin består av så kallad proprietär programvara där källkoden tillhör 
upphovsrättsmannen eller den organisation som utvecklat programvaran. Användaren 
får då sällan tillgång till källkoden. Dessa programvaror tillhandahålls av företag via 
försäljning eller uthyrning i form av en tjänst (Proprietär programvara, 2018). 
 
Olika branscher och organisationer av olika storlek har olika behov vid val av ett CMS-
verktyg. Samarbetspartnern har ett primärt CMS som används men efterfrågar ett 
underlag för andra verktyg. Utifrån Reddy, Herring & Gray (2017) finns det möjlighet att 
se vilket stöd ett CMS-verktyg bör ha. Det finns även jämförande studier som Iglesias 
Moreno, Martínez & Calvo (2014) som utvärderar olika CMS-verktyg. Den studien har ett 
antal kriterier som bedöms, men inte utifrån ett redaktör- och utvecklarperspektiv.  
 
Olika personer har olika roller i ett CMS-verktyg. Det finns redaktörer, utvecklare, 
planerare, administratörer och risktagare. De olika rollerna har olika ansvar inom ett 
CMS-verktyg. Redaktörerna styr innehållet medan utvecklarna utvecklar CMS-verktygen 
för att underlätta arbetet för redaktörerna (Barker, 2016). För att få en prioritering av de 
kriterier som ställs på ett CMS-verktyg så kan detta göras med hjälp av en prioriterings-
metod. För prioritering av kriterier utifrån redaktör- och utvecklarperspektiv så används 
MoSCoW metoden som är en prioriteringsmetod. 
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1.2 Samarbetspartner 
KnowIT AB är ett konsultbolag inom den allt snabbare digitaliseringen och skapar unika 
kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden. 
Dessa områden är Knowit Experience, Knowit Insight och Knowit Solutions som verkar på 
olika områden inom it världen. Knowit Insight arbetar med olika former av 
managementkonsulting och stöttar kunderna både taktiskt och strategiskt. Knowit 
Solutions hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter genom olika 
it-lösningar. 
 
Examensarbetet sker i samarbete med Knowit Experience som är lokaliserat i Borlänge, 
men är en del av Knowit Experience Stockholm. Knowit Experience arbetar med 
användarupplevelser via webb, mobil och andra sociala medier och på så vis hjälper sina 
kunder att nå sina affärskritiska mål. 
 

1.3 Problemformulering 
Det finns en mängd CMS-verktyg att tillgå. Mängden av CMS-verktyg gör det 
problematiskt att välja rätt CMS-verktyg. Samarbetspartnern är inriktad på 
informationshantering på internet och behöver ett underlag som möjliggör ett val av 
CMS-verktyg. Resultatet av studien bidrar till underlag vid val av en CMS-verktyg. För att 
utvärdera olika verktyg så har ett antal kriterier identifierats. 
 

• Vilka kriterier för ett CMS prioriteras för redaktörer respektive utvecklare? 

• Hur uppfyller CMS-verktygen identifierade kriterier? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med rapporten är att beskriva en prioritering av kriterier vid val av CMS-verktyg 
samt att utvärdera dessa kriterier mot ett urval av CMS-verktyg.  
 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningen är två plattformar som är baserade på Microsofts .NET språkmiljö. CMS-
verktygen är Umbraco och Kentico, som är valda p.ga. språk, licens och kostnadsskäl. 
Vidare är det bara redaktörs- och utvecklarperspektiv som har tagits i beaktning och 
arbetet är avgränsat till samarbetspartnern i Borlänge men som är en del av 
Stockholmskontoret. 
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2. Teori 
Teorikapitlet innehåller referensramen som behövs för att förstå studien. Först förklaras 
content management system, sen förklaras open source och i dess kontext open source 
CMS. Olika roller som finns inom CMS-verktygen beskrivs och sist beskrivs kriterierna som 
tagits fram. 
 

2.1 Content Management System 
CMS är ett system för att hantera innehåll. Innehållet som hanteras kan vara 
nyhetsartiklar, artiklar på en e-handelssida m.m. Vanligen är CMS baserade på internet 
som webbplatser. Då är även termen Web content management system vanligt 
förekommande och förkortas WCMS.  Reddy, Herring & Gray (2017, S.16) har en 
definition av vad ett CMS är. Definitionen lyder:  "A CMS is intended to organize content 
derived from a variety of sources such that it can be accessed from a single portal". 
 
CMS innehåller en del standardfunktioner som möjliggör hantering av innehållet och 
tillhandahåller möjligheter att välja mallar (Vivekavardhan & Verma, 2016). CMS är ett 
dynamiskt system, där det går att lägga till och ta bort funktioner och mallar vid behov. 
Funktioner kan komma ifrån plug-ins som utvecklare har tagit fram. Ett exempel är CMS-
verktyget WordPress där det finns en uppsjö av plug-ins att använda, bl.a. Google 
translate.  
 
CMS består av en databas där innehållet lagras, hämtas från databasen och publiceras på 
en webbsida med hjälp av fördefinierade mallar. Den fördefinierade mallen är vad 
användaren ser, dvs utseendet på webbsidan. Mallen fungerar som ett grafiskt gränssnitt 
för att se, hantera och manipulera innehållet som hämtas ifrån databasen. I den 
fördefinierade mallen går det sen att placera ut innehåll (Patel, Rathod & Prajapati, 
2011).  
 
CMS är oftast enligt Content management system (2018) uppdelat i två delar. En del för 
att hantera innehållet i webbapplikationen, även kallat content management application. 
Den andra delen uppdaterar webbapplikationen med nytt innehåll, så kallad content 
delivery application. Detta möjliggör att användaren får en färdigutvecklad webbplats de 
sedan själva kan administrera innehållet via verktygets administrativa gränssnitt content 
management application. Detta administrativa gränssnitt baseras på WYSIWYG (what 
you see is what you get) principen vilket oftast består av komponenter som användaren 
kan dra och släppa ut på arbetsytan samt redigera text utan att skriva om själva html 
koden (WYSIWYG, 2018). 
 
Det finns en uppsjö av CMS tillgängliga på marknaden, t.ex. CMS som är baserade som 
open source lösningar. Open source CMS-verktyg är gratis att använda och det finns 
proprietär CMS-verktyg som utvecklas, förvaltas och ägs av företag. 
 

2.2 Open Source Content Management system 
Det togs upp i bakgrunden att det finns två huvudsakliga kategorier av CMS-verktyg. Där 
den ena är proprietär CMS-verktyg och den andra kategorin är open source CMS-verktyg.  
 
Med open source menas att programvaran är gratis. Utvecklaren skriver koden till 
programvaran och dess källkod, både programvaran och källkoden delas med omvärlden. 
Det möjliggör för andra utvecklare att vidareutveckla koden eller utveckla helt ny kod 
baserad på redan befintlig open source kod. Ett av de mer kända exemplen av open 
source är operativsystemet Linux. Open source kod regleras i licensavtal som General 
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Public License (Haefliger, Krogh & Spaeth,2008) och MIT. Det finns ett begrepp myntat 
inom open source som fångar essensen med vad som menas med hela konceptet open 
source och det ordet är CopyLeft. CopyLeft definieras som följande "Copyleft is a general 
method for making a program free software and requiring all modified and extended 
versions of the program to be free software as well."  (Free Software Foundation, 2016). 
Open source programvaror är gemenskapsdrivna vilket bridrar till utvecklingen av 
programvaran. Hertel, Niedner & Hermann (2003) menar på att skälet till att utvecklare 
har engagerat sig i utvecklingen av Linux och andra open source projekt är likvärdig andra 
sociala rörelser. Det kan finnas bakomliggande politiska faktorer, t.ex. att det helt enkelt 
är kul, m.m. 
 
Open source content management system är CMS-verktyg som är baserade på open 
source principen med fri källkod som tillåts att manipuleras och fri användning av 
programvaran. I och med att det är gratis så är open source CMS en kostnadseffektiv 
lösning för organisationer som är i behov av ett CMS. Det mest använda CMS-verktyget 
som tagits upp i bakgrunden 1.1 WordPress är ett open source CMS. 
 

2.3 Roller i ett CMS-verktyg 
I ett CMS-verktyg finns det olika roller som personer innehar. Barker (2016) har delat upp 
det till fem stycken roller. Rollerna som har definierats är följande: redaktörer, planerare, 
utvecklare, administratörer och risktagare. Varje roll har sitt ansvarsområde och det är 
sällan så att en person erhåller en roll, utan gränserna mellan rollerna kan vara flytande. 
 

2.3.1 Redaktörer 
En redaktör (editor) ansvarar för innehållet i ett CMS-verktyg. Ansvaret ligger i att lägga 
till, ändra, uppdatera och ta bort innehåll. En redaktörs roll träder i kraft när CMS-
verktyget är i produktion. Redaktörer kan bara ha tillgång till att ändra vissa delar av en 
webbplats med t.ex. en undersida och inte alla undersidor (Barker, 2016). 
 
Exakt vilket innehåll som en redaktör har ansvar för är beroende på vilken roll som 
redaktören har inom sin organisation. En redaktör vars ansvarsområde ligger i att 
uppdatera vilka som arbetar på kontoret har ingen användning av att kunna administrera 
vilka produkter som organisationen har. Alla redaktörer har dock inte begräsningar på 
vad de kan göra. Det finns superredaktörer (power editors) som kan agera på hela 
webbsidan (Barker, 2016). 
 
Det finns även andra typer av redaktörer: 
 

• Godkännare 
Har ansvar för att granska innehållet innan det publiceras. Detta är för att säkerställa 
att innehållet är av godkänd kvalité. 

• Marknadsförare 
Granskar innehåll som har med marknadsföring att göra. 

• UGC / Communityhanterare 
Verifierar användarens innehåll, det kan vara en användares profil eller en 
kommentar som användaren lagt. 

• Översättare 
Översätter innehållet från ett språk till ett annat. 

• Superredaktör 
Agerar på hela webbsidan och kan även agera som CMS administratör. 

 

https://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html
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Alla rollerna kommer inte fyllas i varje given situation. Utan rollerna beror sig på vad 
CMS-verktyget ska användas till. 
 

2.3.2 Planerare 
Planerare (Site planers) ansvarsområde är inom hur sidan är uppbyggd. Barker (2016) har 
definierat följande planerare: 
 

• Innehållsstrategi 
Arbetar med CMS-modellerna för att definiera innehållet. 

• Användarupplevelse 
Hjälper till att organisera hur innehållet ska se ut på sidan så att det blir en så bra 
användarupplevelse som möjligt. 

• Visuella designers 
Designar webbsidan, hur den ska se ut med färgteman. 

 
En planerare arbetar för hur strukturen på sidan ser ut. Arbetet varar under hela CMS-
verktygets livscykel. Mycket av arbetet görs i början när CMS-verktyget byggs upp, med 
reservation för eventuella vidareutvecklingsprojekt. 
 

2.3.3 Utvecklare 
Utvecklaransvaret ligger i att installera, konfigurera, integrera, vidareutveckla och 
förvalta CMS-verktyget. Vissa CMS-verktyg kräver mer utveckling än andra. Det finns 
olika former av utveckling som sker på ett CMS-verktyg (Barker, 2016). Vidare har Barker 
(2016) definierat följande roller som utvecklare i ett CMS-verktyg.   
 

• CMS konfigurering 
Hanterar installationen av CMS-verktyget och konfigureringen. Etablerar 
innehållsramen, arbetsflöden, skapar upp användargrupper m.m. Möjligheten att 
utföra sådana konfigureringar finns inbyggt i de flesta CMS-verktyg.  

• Backend 
Hanterar programmering på serversidan av en webbsida. Serversida-programmering 
möjliggör för ett CMS-verktyg att integrera med andra system. Det möjliggör även att 
CMS-verktyget kan hämta data ifrån en databas. 

• Frontend 
Programmering på ”framsidan”. Vilket innebär programmering i strukturen som 
användaren ser. Frontend-programmering möjliggör dynamiska hemsidor som 
hämtar innehåll med hjälp av backend-programmering. 

 
Ofta kan front- och backend-programmeraren vara samma person. Då är 
programmeraren en s.k. Fullstack-developer. 
 

2.3.4 Administratörer 
Barker (2016) menar på att det finns olika typer av administratörer med olika 
ansvarsområden.  
 
De följande kategorierna av administratörer tas upp: 
 

• CMS administratör 
Hantering av CMS-verktyget, har befogenhet att ge användare rättigheter inom CMS-
verktygets ramar. 



 

 

6 
 

• Server administratör 
Hantering av servern där CMS-verktyget finns. Ser till att servern är igång och 
fungerar. 
 

• Databas administratör 
Sköter om databasen där all data finns lagrad. 

 
CMS administratörsrollen hanteras ofta av en superredaktör. Det kan även vara så att 
utvecklaren agerar server- och databasadministratör. 
 

2.3.5 Risktagare 
Är en grupp som anskaffar sig ett CMS-verktyg för att det ska skapa ett värde i slutändan. 
Ur ett risktagarperspektiv ska ett CMS-verktyg öka organisationens värde och minska 
kostnader. Risktagarna är ofta inte IT personal utan arbetar mer inom marknadsföring 
eller andra områden (Barker, 2016). 
 

2.4 Kriterier för utvärdering av CMS 
För att möjliggöra en prioritering av vilka kriterier som ett CMS-verktyg bör uppfylla så 
måste först kriterierna etableras för utvärdering av verktygen. Det finns andra studier 
som utvärderar olika CMS-verktyg som används i andra miljöer Iglesias et al. (2014) 
utvärderar CMS-verktyg som används i en skolmiljö. Reddy, Herring & Gray (2017) har 
definierat ett antal kriterier som ett högkvalitativt CMS bör innehålla. Några exempel för 
redaktörer är bl.a. möjligheter att återanvända innehåll, möjlighet för lagring av 
metadata m.m. 
 
Genom litteraturstudien så har följande kriterier tagits fram. Kriterierna finns definierade 
i bilaga 1, 2 och 3. Där även referenser till respektive kriterier finns. Somliga kriterier är 
önskemål från samarbetspartnern. 
 
Tabell 1 är en sammanfattning av identifierade kriterier för utvärdering av CMS-verktyg. 
Det finns tre kategorier i utvärderingen, allmänt som innehåller sådant som inte direkt 
hör till de andra två kategorierna. En definition av kolumnrubrikerna för redaktör 
respektive utvecklare för tabell 1 finns i avsnitten 2.3.1 respektive 2.3.3.  
 
Hur kriterierna är definierade finns i bilagor. Även går det att se en förkortning under 
respektive kategori och vid varje kriterium. A1 står för allmän kriterier 1, R1 står för 
redaktörskriterier 1 och U1 står för utvecklarkriterier 1 och så vidare. 
 

Tabell 1 Identifierade kriterier 

Allmänt Redaktör 
 

Utvecklare 

A1. Befintlig 
dokumentation på 
modersmål 

R1. Tillgängliga content modules U1. Utvecklingsspråk 

A2. Kostnad R2. Teman U2. Hantering av 
användare 

A3. Skalbarhet 
 

R3. Publiceringsverktyg 
 

U3. Teman "utveckla / 
manipulera" 
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A4. Stöd för flera 
språk 
 

R4. Stöd för medieformat 
"Bilder, kartor, video, ljud"  

U4. Stöd för egna mallar 

A5. Licens R5. Dra / släpp innehåll U5. Inbyggd responsivitet 

A6. Metadata R6. WYSIWYG verktyg U6. URL manipulering 

A7. Intern sökning 
på webbsidan 

R7. Stavningskontroll U7. Integration med APIer 
för att kunna koppla ihop 
olika system 

A8. Läsbara URL:er 
 

R8. Autoformatering klipp/klistra U8. Plug-ins  

A9. 
Utbildningskurser 
 

R9. E-mail avisering U9. SEO 
"sökmotoroptimering 

A10. 
Användargrupper, 
möjlighet att ändra / 
lägga till nya? 
 

R10. Funktion för 
förhandsgranskning på olika 
enheter 

U10. Utvecklarecommunity 

A11. Stöd för 
molntjänst, eller 
måste organisation 
stå för egen server? 
 

 U11. Schemalagda jobb 

A12. Automatisk 
backup 

 U12. Utvecklarmiljö 
produktion / testning / 
drift 

A13. Webbläsare 
support 

  

A14. Robust 
arbetsflödesstruktur 
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3. Metod 
Under metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet för studien. Först beskrivs en 
övergripande forskningsprocess, för att sen beskriva litteraturstudien, fallstudier, 
datainsamlingen och dataanalysen som görs med hjälp av MoSCoW metoden. 
 

3.1 Forskningsprocess 
Forskningsprocessen i studien har utgått från Oates (2006). Strategin visualiseras med 
hjälp av figur 1 nedanför. Mer utförlig förklaring av respektive steg kommer i följande 
rubriker. Syftet med rapporten är en beskrivning av prioriterade kriterier (se 2.3) vid val 
av CMS-verktyg.   
 
Inledande så har en litteraturstudie utförts för att få en bakgrund till forskningsfrågan. 
Valet av strategi för den här studien har reflekterats kring i avsnitt 3.6 metodreflektion. 
Det hade varit möjligt att utföra studien som en design och skapande eller annan strategi 
som är fokuserad på artefakter. Men fallet som studeras i studien är kriterier vid val av 
CMS-verktyg. För att möjliggöra en prioritering av kriterierna så har enkäter skickats ut 
till redaktörer och utvecklare som arbetar i och med olika CMS-verktyg. 
 
Två instanser av CMS-verktygen har implementerats för att bekräfta kriterierna och hur 
de uppfylls. Utifrån implementationen har dokument genererats som kvalitativ data.  
Dataanalysen genomfördes med hjälp av MoSCoW metoden vilket beskrivs i avsnitt 3.5. 
Detta gjordes för att se hur CMS-verktygen uppfyllde de prioriterade kriterier. En 
kvantitativ dataanalys har gjorts av enkäterna för att räkna svarsfrekvensen.  
 

 
Figur 1 Modell över forskningsprocessen (Oates, 2006) 
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Figur 2 är en illustration av hur studien gått tillväga. För framtagandet av kriterier så har 
dokument granskats och en litteraturstudie utförts. Kriterier identifierades och 
sammanställdes i tabell 1. Kriterierna ligger till grund för datainsamlingen. Analysen har 
gjorts med hjälp av MoSCoW metoden för att prioritera vad redaktörerna och utvecklare 
finner viktigt i ett CMS-verktyg. 
 
Utvärderingen av CMS-verktygen utfördes genom: 

• En granskning av dokumentationen som tillhör CMS-verktygen. 

• En granskning av genererade dokument som genererats från CMS-verktygen. 

 
Figur 2 Studiens tillvägagångssätt 

 

3.2 Litteratursökning 
Litteratursökning kan delas in i två delar. Initialt så används litteratursökning för att hitta 
litteratur som är relevant för forskningsfrågan. Litteraturen ger insikt i ämnet och ger 
även en teoretisk bakgrund för forskningsfrågan. Litteraturen består oftast av tidigare 
forskning i form av vetenskapliga artiklar, journaler och konferenshandlingar.  
Litteratursökningens andra del börjar då ett ämne är valt och sträcker sig över resterande 
tid av forskningsperioden. Den ger underlag för rapportskrivandet och styrker 
påståenden igenom rapporten. (Oates, 2006) 
 
Databaserna som använts i studien för att hitta artiklar är Summon, Google Scholar, Diva 
och Googles sökmotor. Summon användes då det i utsträckning går att få tillgång till 
vetenskapliga artiklar i fulltext. Summon tillhandahåller även filtrering av artiklar som 
t.ex. peer-review vilket styrker tillförlitligheten av innehållet. Peer-review innebär att 
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innehållet av en vetenskaplig publikation är kritisk granskad av andra oberoende forskare 
inom samma ämnesområde innan den publiceras. (Oates, 2006)  
 
Sökorden som använts i studien har sammanställts i tabell 2. Sökorden har börjat med en 
term och sedan har relevanta vidareutvecklade begrepp sökts. 
 
Tabell 2 Sökord med relaterade ord 

Sökord    

a Comparative Comparison  

b Evaluation 
 

  

c Informationsystem Information systems  

d Content management 
system 

E-Commerce 
management system 

Web content 
management 
system 

e Open source   

f Analysis   

g performance   

h criteria   

i method MoSCoW  

 
Litteraturen som sökts och refererats i rapporten är fokuserat kring utvärdering av CMS-
verktyg. Hur tillvägagångssättet för en jämförelse kan göras och vilken tidigare vetenskap 
som finns inom området. Mycket av den tidigare vetenskapen har fokuserat på att 
utvärdera olika system mot varandra så som Iglesias et al (2014) som utvärderar olika 
CMS-verktyg inriktade mot skolverksamhet. Reddy, Herring & Gray. (2017) som vill 
identifiera ett CMS-verktyg för sjukvården. 
 
Annan litteratur har tagits fram för att definiera nödvändiga begrepp i teorin. Bl.a. vad 
ett CMS-verktyg är, där andra källor användes för att få en triangulering av begreppet. 
Även söktes efter studier som kunde definiera vad open source är för något då det 
ansågs vara ett så pass centralt och svårdefinierat begrepp. 
 

3.3 Fallstudie 
Det finns flertalet olika strategier som kan användas för att bedriva en studie, bl.a. 
aktionsforskning, design och skapande och fallstudie. Design och skapande hade kunnat 
vara en lämplig strategi men studien bedrivs som en fallstudie. Diskussion om 
strategivalet finns i avsnitt 3.4. 
 
En fallstudie baseras på att det finns ett fall att studera, vad som exakt menas med ett 
fall kan variera. Ett fall kan vara något konkret som ett IT-system eller något abstrakt som 
en teori. Fallet studeras i dess naturliga miljö. Fokuset ligger mer på djupet än bredden, 
det blir specifikt. En detaljerad bild visas av fallet, datainsamling kan ske via intervjuer, 
dokumentation och enkäter. Insamlade data kan både vara av kvantitativ och kvalitativ 
natur. Det finns tre olika typer av fallstudier (Oates, 2006). 
 

• Explorativ 
Används för att utforska. Kan användas som en studie innan en studie. 
Användbart när en referensram behöver bildas. 

• Beskrivande 
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Målar upp en rik detaljerad bild av fallet i dess naturliga miljö. 

• Förklarande 
Eftersträvar att försöka förklara varför fallet agerar som det gör i dess kontext. 
 

Fallet i studien är kriterier vid val av CMS-verktyg. Fallet som studeras är abstrakt, som 
det tidigare nämnts behöver ett fall i sig själv inte vara konkret. Fallet i studien var en idé 
kring kriterier vid val av CMS-verktyg. Studien bedrivs ute på plats hos ett företag där 
både redaktörer och utvecklare arbetar. Så således studeras fallet i dess naturliga miljö, 
vidare är fallet en djup beskrivning av kriterier vid val av CMS-verktyg. Fallet är djupt 
också för att CMS-verktygen studeras i dess naturliga miljö. CMS-verktygens naturliga 
miljö är på utvecklingsplattformen och den officiella hemsidan där dokumentationen 
finns. På både utvecklingsplattformen och den officiella hemsidan bedrivs studien.  
 
Datainsamlingen utfördes med metoderna enkäter och dokumentstudier med hjälp av 
funnen och genererade dokument. Enkäterna skickades ut som påståenden, Oates 
(2006) menar att enkäter med standardiserade svar är en bra datainsamlingsmetod för 
fallstudie. Svaren från enkäterna analyserades med hjälp av MoSCoW metoden och 
således möjliggjorde det att en prioriteringsordning av kriterierna kunde etableras. 
MoSCoW förklaras tydligare under avsnitt 3.5. Datainsamling om de två CMS-verktygen 
som utvärderats gjordes med hjälp av funna och genererade dokument. Dokument-
studien bedrevs på CMS-verktygens officiella dokumentation och i genererade dokument 
från utvecklingsmiljön. Den funna dokumentationen har sammanställts och 
dokumentationen som genererats utifrån författarnas erfarenheter i utvecklingsmiljön 
har också sammanställts. Reflektion om alternativa strategier och 
datainsamlingsmetoder sker under avsnitt 3.6. 
 

3.4 Datainsamling 
För att samla in data finns det flertalet metoder att använda. Det går att hålla intervjuer, 

observationer, enkäter och studera dokument.  I rapporten användes enkäter för att 

fånga upp vilka kriterier som redaktörer och utvecklare tyckte var viktiga. 

Dokumentstudierna bedrevs genom att läsa plattformens officiella dokumentation. Även 

genererades dokument ifrån implementationen av två webbsidor. 

 

3.4.1 Dokumentstudier 

Dokument kan delas in i två olika typer.  Dokument som har tagits fram under studiens 
gång, som kan vara anteckningar som en forskare skrivit. En annan form är dokument 
som har tagits fram primärt för ett annat syfte än studien ifråga (Oates, 2006). Den 
officiella dokumentationen för CMS-verktygen användes i dokumentstudien och är 
således framtagen för ett annat syfte än studien. Medan granskningen av CMS-verktygen 
är dokumentation som genererats av studien är i form av skärmbilder och text, 
anteckningar som förts av författarna. 
 
Oates (2006) menar att det går att utvärdera dokumentation genom att kolla vem 
författaren är, syftet för dokumentationen m.m. I och med att det är dokumentation för 
respektive CMS som ska användas för datainsamling är det av intresse att 
dokumentationen är aktuell, om det finns en författare, vad det står att CMS uppfyller 
för kriterier men framförallt vad det står att CMS inte stödjer. 
 
Officiell dokumentation för respektive CMS-verktyg finns att hämta från deras officiella 
webbsidor och deras officiella dokumentations webbsidor. Tabell 4 visar på var 
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dokumentationen för respektive CMS-verktyg har hämtats ifrån. Versionen för CMS-
verktygen under tiden då studiens skrivs är Kentico 11 och Umbraco version 7.10.4. I och 
med att författarna för dokumentationen är företagen som står bakom CMS-verktygen 
så anses dokumentationen trovärdig. För att dokumentationen innehåller bara sådant 
som CMS-verktyget stödjer. 
 
Tabell 3 Dokumentation 

Kentico 11 Hämtad 2018-04-26 Umbraco 7.10.4 Hämtad 2018-04-26 

https://www.kentico.com/ https://umbraco.com/ 

https://devnet.kentico.com/documentation
/kentico-11 

https://our.umbraco.org/documentati
on/ 

 https://github.com/umbraco/Umbraco
RestApi 

 
Genererade skärmbilder ihop med anteckningar utgör är också som tidigare nämnt 
dokumentation. Skärmbilder ihop med anteckningar visar hur arbetet i CMS-verktygen 
gick tillväga. Till bas för implementationen fanns en mockup. Den genererade 
dokumentationen speglar erfarenheten och kunskapen som författarna har fått i de båda 
CMS-verktygen. 
 

3.4.2 Enkäter 

Enkäter består av ett antal fördefinierade frågor eller påståenden med fördefinierade- 
eller öppna svar. Enkäter skickas ut till respondenter som svarar på enkäten och skickar 
tillbaka enkäten till forskaren. Enkäter är en effektiv metod för att samla in data av en 
större mängd respondenter. Att göra en enkät som håller hög kvalité är en krävande 
process. Vikten ligger i att ställa frågor som är enkla att förstå och inte går att misstolkas 
så att data som samlas in håller hög kvalité. Oftast ges inte tillfällen att kunna försöka 
förtydliga svaren hos respondenter utan svaren som samlas in är den data som finns 
(Oates, 2006). 
 
För att samla in data har två enkäter tagits fram, en är för redaktörer och en för 
utvecklare. Enkäterna har utformats med kriterierna i åtanke se punkt 2.3 och ett 
påstående kommer matcha en eller flera kriterier. Respondenten har fått sätta en 
rangordning på kriterierna som är definierad i MoSCoW metoden via radioknappar enligt 
figur 3. 
 

 
Figur 3 Exempel på formulärfråga 

Svarsalternativen innehåller fördefinierade svar. Förutom om det finns andra kriterier 
som inte finns med i enkäten som respondenten finner är viktiga så finns det möjlighet 
att skriva till saknade kriterier och rangordna. Påståendena som skickats ut finns 
bifogade i bilagor 4 och 5.  Några av de kriterier i allmänt kolumnen har inte tagits med i 
enkäterna då de inte har nån relation till redaktörerna eller utvecklarna. Men är 
fortfarande viktiga kriterium för att kunna överväga ett val av ett CMS-verktyg. 
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Respondenterna som svarade på enkäten är redaktörer hos kunder till 
samarbetspartnern och utvecklare samt redaktörer hos samarbetspartnern. I bilagor där 
enkäterna finns går det att se att varje påstående är kopplad till respektive kriterier som 
påståendet uppfyller. Alla kriterier finns inte med i enkäterna, kriterierna som finns med i 
enkäterna har tagits med hjälp av litteraturstudien och samarbetspartnern. Kriterier så 
som licens och kostnad som är viktiga, men är inte något som är relevant för varken 
redaktörer eller utvecklare. Beslut om sådana kriterier tas på en högre nivå än en 
operativ där studiens fokus ligger. Huvudsakligen kommer redaktörsfrågorna skickas ut 
ifrån redaktörskriterierna och vissa relevanta kriterier ifrån allmänt, likaså med 
utvecklarfrågorna. 
 
På grund av ett etiskt dilemma har författarna till rapporten avstått ifrån att påverka 
urvalet som enkäterna skickades till. Samarbetspartnern till studien skickade ut enkäten 
till ca 100 respondenter med e-post med en länk till ett Google formulär. Det exakta 
antalet är inte känt för författarna.  
 

3.5 Dataanalys 
Insamlade data kan vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Genom att behandla och 
analysera data öppnas möjligheter för att kunna dra slutsatser och koppla samband. Data 
som har samlats in till den här studien är av kvalitativ och kvantitativ karaktär. 
Dokumentstudierna som gjorts är av kvalitativ karaktär och enkäterna som har skickats 
ut är av kvantitativ karaktär. Enkätsvaren räknas på varje fråga och inom varje kategori i 
MoSCoW. Svaren ställs upp och högst prioriterade avgör ordningen på prioriteringen av 
kriterierna. 
  
Genom att basera enkäten på prioriteringarna som finns i MoSCoW metoden så går det 
att analysera enkäterna och dra slutsatser. Genom att läsa igenom dokumentationen och 
läsa sig till ifall om CMS-verktygen uppfyller kriterierna. Genom en implementation av två 
CMS-verktyg kan dokumentation som möjliggör för en utvärdering av de två CMS-
verktygen mot kriterierna tas fram. Den genererade dokumenten ihop med den officiella 
dokumentationen används för att utvärdera CMS-verktygen mot prioriteringsordningen 
av kriterierna som framställts via enkäterna. 
 
Utvärderingen av prioriteringarna utförs genom att kolla av om CMS-verktyget uppfyller 
kriteriet. Den genererade dokumentationen som består av skärmbilder och text, ihop 
med dokumentationen används för att bekräfta att CMS-verktyget uppfyller kriteriet. 
Står det i dokumentationen att funktionaliteten för kriteriet finns eller går det att utföra 
kriteriet i implementationen uppfylls det. Vissa kriterier har utvärderats både mot 
dokumentationen och implementationen. 

 

MoSCoW 
För att analysera det kvalitativa data så används MoSCoW metoden som är utvecklad av 
Clegg och Barker (1994). MoSCoW metoden är en metod som kan användas i agila 
projekt ihop med agila metoder som t.ex. Scrum och Kanban. Metoden ger stöd till att 
prioritera uppsatta kriterier och funktioner samt prioritera innehållet i en backlog eller 
prioritera user stories. MoSCoW står för "(M)ust have", "(S)hould have", "(C)ould have" 
och "(W)ill not have this time" (Anand & Dinakaran, 2017). I denna studie så används 
metoden för att prioritera kriterierna som identifierats i avsnitt 2.3.  
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För att identifiera de kriterier som ett CMS bör ha så har data samlats in igenom 
dokumentstudier och för att sedan rangordna dessa så har frågeformulär skickats till 
redaktörer och utvecklare som jobbar mot ett CMS. Data sammanställs i matriser där de 
identifierade kriterierna rangordnats och presenteras enligt MoSCoW metoden. 
 

3.6 Metodreflektion 
Forskningsprocessen är inspirerad från Oates (2006) vilket i sig inte är peer-reviewed 
men har en vedertagen acceptans inom forskningsområdet informatik. Valet att utföra 
studien som fallstudie var ingen självklarhet. I början så utformades studien som design 
skapande för att fokuseringen låg på implementation av två CMS-verktyg. Oates (2006) 
menar på att design och skapande är en passade strategi när olika artefakter ska 
jämföras mot varandra. Vilket rapporten menade på att göra till en början då det delvis 
fanns ett problem att identifiera vilket fall som studien ämnar på att studera. Men en 
design och skapande studie hade inte hjälp till att lösa frågeställningen så valet föll på en 
fallstudie med fokus på kriterier vid val av CMS-verktyg.  
 
Enkäter som datainsamlingsmetod är inte det mest givna alternativet för att samla in 
detaljrika data som definierar fallstudie. Dock menar Oates (2006) att enkäter med 
standardiserade svar och dokumentstudier fungerar alldeles utmärkt i en fallstudie. För 
att möjliggöra en prioritering av kriterier så samlades data in med hjälp av 
standardiserade enkäter. Genom enkäterna var det enkelt att få en prioriteringsordning. 
Data som samlats in via enkäterna var kvantitativ och således bidrog inte direkt med 
något djup, men det behövdes inte för att besvara forskningsfrågan. Djupet i studien 
återfinns i hur studien utfördes ute på plats hos ett företag i en miljö där redaktörer och 
utvecklare arbetar. Även var det ett djup i hur de två olika CMS-verktygen utvärderades. 
 
Genom att läsa officiell dokumentation och implementera två instanser av CMS-
verktygen som resulterade i genererade dokument. Dokumentstudierna i sin tur är 
väldigt detaljrika och resulterade i kvalitativa data. Det är svårt att bedriva något annat 
än dokumentstudier när den officiella dokumentationen granskas. Dock hade 
implementeringen av CMS-verktygen kunnat bedrivits som observationer, där författarna 
till rapporten hade observerat andra då de utförde implementeringen. Dock ansågs 
denna datainsamlingsmetod aldrig som något reellt val, då författarna själva inte hade 
någon erfarenhet av CMS-verktyg och således hade inga referensramar. Istället så ansågs 
det vara bättre att författarna själva implementerade CMS-verktygen och 
dokumenterade sina upplevelser. 
 
Genom i studien att använda sig utav både dokument, generade dokument och enkäter 
så får studien en viss mån av triangulering också. Björklund och Paulsson (2012) menar 
på att triangulering kan användas för att öka en studies tillförlitlighet.  
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4. Resultat och analys 
I det här kapitlet presenteras insamlade data ifrån dokumentstudier, enkäter och 
genererade dokument samt analys. 
 

4.1 Dokument 
Från tabell 1 där identifierade kriterierna finns etablerade så utfördes en 
dokumentstudie av den officiella dokumentationen hur CMS-verktygen uppfyller varje 
kriterium. Det data som presenteras nedan är sådana kriterier som det har hittats stöd 
för i dokumentationen. Se tabell 4 för referenser till dokumentationen. 
 

4.1.1 Umbraco 
Umbraco är ett open source CMS. I skrivande stund har verktyget 443 450 stycken 
installationer enligt företaget bakom CMS-verktyget. Företaget som äger verktyget är 
baserat i Danmark och har även kontor i USA. Umbraco har sina rötter som koncept från 
1997 när grundaren först hördes talas om CMS-verktyg. Den nuvarande formen som ett 
open source CMS har funnits sen 2005. Källkoden till Umbraco är en mjukvara baserad på 
MIT-licensen som innebär att källkoden är fri att använda och distribuera. Den nuvarande 
versionen som finns ute är 7.10.4 (2018-04-27). Företaget säljer en molntjänst där det 
finns möjlighet att skalbart öka stödet. CMS-verktyget är kodat i Microsofts .net miljö. 
 
En gedigen dokumentation finns som är skriven på engelska. Dokumentationen börjar 
med hur de flertalet olika sätten att installera CMS-verktyget går tillväga. Det finns 
dokumentation kring vilka krav som krävs på hårdvara, hur tillvägagångssättet för att 
sätta upp en server så CMS-verktyget blir tillgängligt samt dokumentation kring 
konfigurationsfilerna. 
 
Det framgår i dokumentationen att Umbraco har stöd för flertalet språk till webbsida, att 
det går att t.ex. lägga till engelska och danska som språk i innehållshanteringen. Det finns 
förnuvarande stöd för 17 språk (2018-04-26).  
 
Umbraco har stöd för metadata för att se vem som har skapat ett visst innehåll, ändrat i 
en viss fil och så vidare. Det finns även finns det möjlighet att använda loggar, som 
innebär att filer sparas med händelser. Det finns möjlighet att lägga till egna verktyg som 
loggar. 
 
Om en användare vill söka på webbsidan finns det möjlighet att implementera 
sökfunktion och tillvägagångssättet för implementationen finns beskriven. Adressfältet 
ändras när en sökning i Umbraco sker med dess färdigbyggda sökfunktion, URL:erna är i 
överlag lättlästa och förståeliga var i webbsidan användaren förnuvarande är. Det finns 
även möjlighet att i viss form manipulera URL:erna i Umbraco. Så som att ändra om en 
URL väg, ändra namn etc. Det möjliggör att få en god namnkonvention på URL:er.  
 
I Umbraco finns det något som heter BackOffice, BackOffice finns även dokumenterat. 
BackOffice är där redaktörer och utvecklare hanterar webbsidan. I BackOffice finns det 
en meny som hanterar olika sektioner, sektioner kan beskrivas som hanteringsverktyg för 
webbsidan. Det finns åtta typer av sektioner. Sektionerna sammanfattas i tabell 4. 
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Tabell 4 Sektioner i Umbraco 

Sektion Förklaring 

Content Är självaste innehållet på webbsidan. För 
att kunna skapa innehåll måste det finnas 
definierat som dokumenttyp. En 
dokumenttyp är definitionen på hur 
webbsidan ser ut, vilken titel, text och så 
vidare som ska visas på webbsidan. 

Media Hanterar all mediehantering på 
webbsidan, här hanteras bilder och 
videos 

Settings Hantering av webbsidan, vilka 
dokumenttyper som finns, mallar, 
stilmallar m.m. 

Developer Hantering av stödfunktioner, datatyper 
och annat utvecklingsrelaterat 

Members Hantering av medlemmar 

Users Hantering av användare 

Forms Hantering av formulär 

Help Hjälpguide 

 
Till Umbraco finns det kurser som både är inriktade på redaktörer och utvecklare. När 
rapporten skrivs finns det sex stycken kurser att tillgå. Det finns en kurs som täcker 
fundamentala delarna av CMS-verktyget. Hur arbetet i BackOffice går till och hur 
utveckling på CMS-verktyget går till, integrerar tredjeparts applikationer och optimering 
av sökning. Det finns möjlighet att göra kurserna online och även på plats runtom olika 
platser i världen. Kurserna varierar i pris från €800 till €1200. Varje kurs ger 
certifieringspoäng och det finns tre olika certifieringsnivåer. 
 

 
Figur 4 Umbraco CMS 

Figur 4 ovanför visar BackOffice ute på vänstersidan, där hanteringen av webbsidan sker.  
Det framgår inte i dokumentationen om det finns möjlighet att dra och släppa ut innehåll 
i Umbraco. På högersidan är vad som kallas en dashboard. Med hjälp av BackOffice finns 
det möjlighet att ändra stil på webbsidan, vilket innehåll som visas. En redaktör kan välja 
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när innehållet ska visas vid en viss tid under ett visst datum, även om servern som 
Umbraco befinner sig på är i en annan tidszon.  
 
Umbraco består av tre olika typer av innehåll. Normalt innehåll visas i innehållsektionen, 
det finns specifikt innehåll för media i mediesektionen samt medlemmar lagras i 
medlemsektionen. För texthantering i normalt innehåll finns en texthanterare som heter 
Richtext Editor som är WYSIWYG baserad. Det står inget om Richtext stödjer formatering 
av inklippt text eller om det finns inbyggd stavningskontroll.  
 
Det framgår även inte om Umbraco klarar av att ha flertalet redaktörer som arbetar 
samtidigt för att redigera, ändra eller lägga till nytt innehåll. Även framgår det inte om 
redaktörer kan se innehållet som ”förvy” innan det publiceras ut offentligt på webbsidan.  
 
Enligt dokumentationen som finns att tillgå så bör Umbraco fungera i alla moderna 
webbläsare. Det står att Umbraco fungerar i Firefox, Chrome och Internet Explorer upp 
till version 10+ men kommer inte fungera korrekt i tidigare versioner. 
 
Automatiska backups för Umbraco finns inte utan att installera tredjehands plug-ins.  
På CMS-verktyget finns det möjlighet att lägga till workflows på forms. T.ex. när ett 
formulär på en webbsida har postat iväg så kan ett mail skickats till personen som fyllt i 
formuläret eller till en administratör. Det kan vara email som kräver att personen 
verifierar via mail vem den är. 
 
För utvecklare finns det möjlighet att skapa upp teman. Det finns även möjlighet att 
bygga mallar för användning i Umbraco. Dokumentation finns för både tillvägagångs-
sättet med teman och mallar. Det framgår inte om Umbraco har stöd för responsivitet 
för olika enheter direkt eller om utvecklare får bygga in det själva. 
 
Användning av API:er i Umbraco finns, det finns inbyggt stöd för CMS-verktygets egna 
API:er. Umbraco har bl.a. inbyggt säkerhetsstöd för användare, där det finns lite olika 
metoder hur man kan gå tillväga. Det går att verifiera med hjälp av att kolla om 
användaren är en verifierad BackOffice användare. Även finns det möjlighet med hjälp av 
nycklar även känt som tokens verifiera användare. Det finns stöd för ett Rest API, 
dokumentation finns för hur man sätter upp det API:et.  
 
Umbraco har stöd för utveckling av tredjehandsplugin. Det finns beskrivet hur 
tillvägagångssättet sker med hjälp utav etablerade metoder och klasser. I dokumenten 
finns ingen beskrivning för hur SEO optimering används. 
 
Det finns möjlighet för utvecklare att lägga till schemalagda jobb, det finns möjlighet att 
logga det schemalagda jobbet i t.ex. en loggfil. Det går att namnge det schemalagda 
jobbet som ska utföras för att kunna åtskilja åt jobben från varandra, ett intervall kan 
sättas på hur ofta uppgiften ska ske. Uppgiften pekas ut via en specifik URL. 
 
För utvecklarna som arbetar på CMS-verktyget finns det en webbsida som har ett forum, 
olika projekt och dokumentationen för Umbraco. Det finns möjlighet att ställa frågor, 
hjälpa andra utvecklare och webbsidan har en projektundersida där det finns 
tredjehandsprojekt.  
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Det går att skicka över ändringar i en Umbraco molnmiljö till ett annat moln inom samma 
CMS-verktyg. Metadata lagras och skickas med från test till produktionsmiljö, men 
innehåll och annan data måste skickas med från BackOffice mellan olika miljöer. 
 

4.1.2 Kentico 
CMS-verktyget Kentico grundades 2004 av Petr Palas i Tjeckien och företaget har 
utvecklats från att vara en anställd till ett internationellt företag. Kentico är förnuvarande 
uppe i version 11 av deras CMS-verktyg. Enligt Kentico själva så finns det mer än 25 000 
webbsidor i över 100 länder som är baserade på deras plattform. Stora företag som 
använder Kentico som plattform är bl.a. Mazda och Hyundai. 
 
Kentico finns som proprietär CMS-verktyg med möjlighet att köpa till sig olika licenser. 
Licenserna låser upp olika funktioner verktyget och ger utökat stöd för varje nivå. 
Översikt över vad som skiljer licenserna åt visas i figur 5 nedan. 
 

 
Figur 5 Licenstabell över Kentico 

Dokumentationen finns tillgänglig online och är skrivet på engelska. Dock finns  

alternativet att exportera varje sektion i dokumentationen till formatet PDF. 
Dokumentationen är detaljrik och omfattar allt från installation till systemunderhåll.  
 
Gratis varianten ger tillgång till begränsat antal sidor där 1 användare och redaktör har 
tillgång till redigeringsrättigheterna. Licenserna varierar i pris från €3,999 upp till 
€369,000 som ger full access till hela Kenticos källkod och CMS, E-commerce, support, 
utbildning och molntjänst m.m. Det finns även möjlighet till att skräddarsy licenser 
utifrån kundens behov. 
 
Kentico är skalbar i den bemärkelsen att licenserna går att uppgradera till högre licenser, 
eller så går det att skräddarsy licenser efter behov. Även så erbjuds Kentico som Headless 
CMS, vilket innebär att kunden får en molnlösning där CMS finns i form av ett API. 
 
Stöd för val av språk finns inbyggt som standard i Kentico. Det finns även stöd för 

flerspråkig visning av webbsidor på webbplatsen. Det finns även funktioner för att 

integrera externa översättningstjänster så som Microsoft translate och Google translate. 

 

Som standard finns ett eventloggningssystem som loggar alla systemets händelser. 

Loggningssystemet är konfigurerbart för vilka loggar man vill spara och om 

händelseloggarna ska sparas i en loggfil eller lagras i databas.  
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Kentico har en inbyggd smart sökfunktion för att göra interna sökningar på webbplatsen. 

Indexeringen för sökfunktionen går att ställa in för vad man vill indexera och få fram i 

sökningen. Indexeringen går att ställa in för att t.ex. indexera databastabeller, crawla 

innehållet i websidorna, användarinformation och forum m.m. 

 

Det inbyggt stöd för omskrivnings av URL så att den blir lättläst och SEO-optimerad. Stöd 

för undantag av specifika webbsidor finns som inställningsmöjligheter. 

 

Utbildningsmöjligheter finns tillgängliga i form av onlinekurser. Kentico erbjuder 

träningskurser, certifiering i utveckling och marknadsföring samt olika former av 

konsultation från uppstart till säkerhet, uppgradering och även möjlighet till att 

skräddarsy en egen utbildningsplan. 

 

Det finns ett användargränssnitt där man kan sätta upp olika rättigheter för olika 

användare. Rättigheterna som en användare kan erhålla är ingen, redaktör, 

administratör och global administratör där användaren får begränsade rättigheter till de 

olika delarna i systemet. Även så finns det stort urval av egenskaper som går att sätta för 

varje användare. 

 

Kentico har en tjänst som kallas headless CMS vilket innebär att all information finns 

tillgängligt via ett API och går att redigera i en molntjänst. Detta ger möjlighet att 

utveckla webbapplikationer och mobilapplikationer i olika utvecklingsspråk vilket hämtar 

informationen genom anrop mot API:et. Utöver molntjänsten så går det även att på 

egenhand att publicera och tillhandahålla applikationen. 

 

Det inbyggda versionshantering ger möjlighet till att få kontroll över innehållet på en 

websida. Detta ger möjlighet till att gå tillbaka en version om något inte fungerar som 

tänkt. Även så går det att lägga upp planerade händelser för att t.ex.  exportera 

databaser och publicera innehåll eller skicka mail vid specificerade tidpunkter etc. 

 

Kentico stödjer flertalet i dagsläget webbläsare som Chrome 31+, Firefox 26+, Microsoft 

Edge 38+, Internet Explorer 11 och Safari 7+ för Mac OS. 

 

CMS-verktyget har en uppsättning med fördefinierade mallar som ej går att modifiera. 

Dock går det att skapa och integrera egna mallar. I dokumentationen finns riktlinjer för 

hur man går till väga och huruvida en mall kan publiceras officiellt. Kentico har en egen 

marknadsplats där det finns widgets och mallar med mera att ladda hem och installera. 

 

I dokumentationen så framgår det inte om det finns några fördefinierade teman dock 

finns ett default så kallat skin (tema). Dokumentationen beskriver dock hur den inbyggda 

CSS-applikationen, med vilket det går att modifiera webbsidans CSS-styling. 

 

Det finns en inbyggd texteditor, även så kallad WYSIWYG editor. Vilket innebär att 

editorn ger möjlighet till att ange textstorlek, font, färgning och styling etc. Texten du 

formaterar i editor blir det som visas på websidan. Editorn har även funktionalitet för 

felstavningskontroll. När text klistras in från andra källor så kan redaktören välja om 

formateringen ska bevaras eller om texten ska klippas in oformaterat. 
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I Kentico så finns funktion för att marknadsföra via email till kunder. I schema 

hanteringen så går det att skicka utskick i form av nyhetsbrev eller kampanjer vid 

förvalda tidpunkter. Denna funktion är dock begränsad till vissa licenser av Kentico. 

 

Webbsidan som skapas i det grafiska gränssnittet är responsiv som standard. För visning 

på diverse mobila enheter och skärmupplösningar så går det att aktivera 

förhandsgranskningsläge och lägga in de enhetsprofiler som redaktören vill kunna 

förhandsgranska webbsidan på. 

 
Kentico har stöd för integration med diverse olika sociala medier som Facebook, Twitter 
och LinkedIn. Det finns stöd för att skicka ut information på de olika medierna för 
marknadsföring samt även att kunna använda sig utav Facebook och LinkedIn som 
inloggnings autentisering på webbplatsen. 
 
För att sätta upp olika utvecklingsmiljöer och produktionsmiljöer så går det i Kentico att 
exportera databasen till objekt i XML format med vilket man sedan kan arbeta med i 
andra miljöer genom t.ex. versionshantering.  
 

4.2 Enkäter 
Det totala antalet respondenter som svarat i enkäterna har sammanställts i tabell 5 
nedanför. Båda enkätsvaren är analyserade utifrån ett utvecklar- och redaktörperspektiv. 
På grund av att det exakta antalet respondenter inte är känt så har vi valt att lämnat ute 
svars-frekvensen. Svaren anses vara trovärdiga i och med att det är anställda hos 
samarbetspartnern och kunder till samarbetsparterna som är respondenter. 
 
Tabell 5 Antal respondenter 

Roll n 
Utvecklare 9 
Redaktörer 20 
Total 29 

 

4.2.1 Redaktör 
Det inkom tjugo svar från redaktörer på den utskickade enkäten för redaktörer. 
Stapeldiagram över enkätsvaren finns i bilaga 7. Kriterier från bilaga 1 och 2 ställs upp i 
tabell 6 mot hur redaktörer har prioriterat dessa utifrån enkätsvaren i bilaga 7. 
Kriterierna står i den ordning som enkäterna är uppbyggda enligt bilaga 4 enkät 
redaktörer. Sifforna i cellerna i tabell 6 motsvarar antalet svar på frågorna. 
 
Tabell 6 Prioriterade redaktörskriterier 

Kriterier Klarar mig 
utan 

Önskvärt Bör finnas Måste 
finnas 

A1 7 3 7 3 
R1 0 4 8 8 
A9 1 8 7 4 
R2 0 9 7 4 
R3 0 0 6 14 
R4 0 0 5 15 
R5, R6 0 3 13 4 
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R7 2 6 8 4 
R8 0 3 14 3 
R9 6 8 6 0 
R10 2 3 8 7 
A5 0 3 6 11 
A7 2 5 12 1 
A12 0 1 12 7 

 
Från tabellen går att utläsa att R1, R3, R4 och A5 är högst prioriterade kriterier av 
redaktörer i urvalet. Kriterier som bör finnas är A1, R1, R5-8, R10, A7 och A12. Önskvärda 
kriterier är A9 och R9. De kriterier som redaktörerna anser sig klara sig utan är A1 och R2. 
 
En av respondenterna svarade på den öppna frågan som ingick i enkäten. Respondenten 
tog upp fyra kriterier som inte fanns med på enkäten. Dessa fyra är A/B-testing som 
önskvärd och image cropping vilket redaktören klarar sig utan, olika användarroller som 
innehar olika rättigheter vilket anses som ett måste. Slutligen tillgängliga plug-ins vilket i 
denna rapport definierats som en utvecklarkriterier. Respondenten tog upp att det 
varierar beroende på vilken typ av webbsida som utvecklas. 
 

4.2.2 Utvecklare 
Det kom in totalt nio svar från utvecklare. Se bilaga 6 för stapeldiagram över 
enkätsvaren. Utifrån tabell 7 så går det att urskilja att kriterier A6 metadata och U7 
Integration med APIer för att kunna koppla ihop olika system är de viktigaste kriterierna 
för utvecklarna. Kriterierna står i den ordning som enkäterna är uppbyggda enligt bilaga 
5 enkät redaktörer. Sifforna i cellerna i tabell 7 motsvarar antalet svar på påståendena. 
 
Tabell 7 Prioriterade utvecklare kriterier 

Kriterier Klarar mig 
utan 

Önskvärt Bör finnas Måste 
finnas 

A1 0 0 5 4 
A9 5 3 1 0 
U2 0 1 5 3 
U3 1 3 2 3 
U4 1 1 4 3 
U5 2 2 3 2 
U6, A8 0 2 5 2 
U7 0 2 1 6 
U9 0 3 3 3 
U8 1 2 5 1 
U10, A1 0 1 7 1 
U11 0 4 4 1 
U12 0 2 6 1 
A6 0 1 1 7 

 
Det finns även kriterier i tabell 7 vars påståenden fick ett jämnt antal svar. T.ex. U3, U9 
och U11. Utifrån tabell 7 går det att se att mycket av kriterierna som tagits fram är 
sådant som bör finnas i ett CMS-verktyg enligt en majoritet av utvecklarna. Bara 
dokumentationen är något som de anser sig kunna vara utan. 
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I enkäten som skickades ut fanns en öppen fråga om det fanns kriterier som utvecklarna 
ansåg att vi hade missat.  Frågan valde 2 stycken respondenter att besvara ”Headless API 
måste finnas” var första svaret. Ett headless api möjliggör för utvecklaren att använda 
vilken front-end teknik som helst genom att CMS-verktyget existerar i molnet. ”CMS-
systemet måste vara "levande"/utvecklas kontinuerligt. D.v.s. det ska släppas 
uppdateringar några gånger per år åtminstonde.” var det andra svaret som en utvecklare 
tyckte var viktigt men inte fanns med i enkäten. 
 

4.3 Genererade dokument 
I detta avsnitt så beskrivs datainsamlingen av de genererade dokument av CMS-
verktygen Umbraco och Kentico. 
 

4.3.1 Umbraco 

Dokumentation 
Dokumentation finns både för användning och utveckling till Umbraco, se bilaga 8 för 
genererade skärmbilder som tagits under datainsamlingens gång. Dokumentationen är 
skriven på engelska.  
 

Metadata, Sökfunktion, SEO och URL. 
Umbraco har stöd för metadata. Data som finns är bl.a. vem som har skapat en hemsida, 
när den skapades, när den uppdaterades m.m. Bilaga 8 underrubrik publiceringsverktyg 
visar metadata i en lagring som heter "created by”. Figur 4 visar på en sökfunktion uppe i 
vänstra hörnet av Umbraco BackOffice. 
 
När redaktörer skapar en webbsida väljs ett namn till webbsidan, det här namnet 
fungerar som URL sen. Det går även nästla in hemsidor så URL:en får en logisk 
namnkonvention. Figur 6 nedanför visar på en sådan namnkonvention. Exempel är ett 
figurerat namn. 
 

 
Figur 6 URL namnkonvention 

Det finns i Umbraco möjlighet att definiera metadata. Det går att skapa upp datatyper 
för sökmotoroptimering, det finns möjlighet för en redaktör som skapar en ny undersida 
till webbplatsen att själv bestämma om den ska visas i navigationsmenyer. Möjlighet 
finns att få en bra namnkonvention på adressfälten. 
 

Schemalagda aktiviteter 
Umbraco har inbyggt stöd för att köra vissa schemalagda jobb vid en viss tidpunkt. Det 
finns inget gränssnitt som möjliggör att jobben ska köras utan det konfigureras rakt in i 
en fil. 
 

 
Figur 7 Schemalagda jobb 
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Det finns fördefinierade användargrupper i Umbraco, se bilaga 8 underkategori 
användargrupper med olika behörighetsgrader. En administratör kan bjuda in och dela ut 
behörigheter. 
 

Redaktörskriterier 

Tillgängliga mallar för publicering av innehåll, dra släpp innehåll, 
publiceringsverktyg, medieformat. 
I Umbraco finns det olika tillvägagångssätt för att publicera innehåll på webbplatsen. Det 
finns bl.a. ett rutmönster som möjliggör användaren att helt styra hur innehållet ska se 
ut. 
 

 
Figur 8 Rutmönster för publicering 

Figur 8 illustrerar rutmönstret, där kan redaktören själv definiera vilket innehåll som ska 
ligga var och i vilken ordning. Figur 8 visar startsidan för webbplatsen. Det finns även 
möjlighet för utvecklaren att låsa en mall och redaktören kan bara ändra vissa saker i 
mallen. 
 
Det finns ingen möjlighet att dra och släppa innehåll i den mening att dra ett objekt och 
släppa det på en given yta. Utan den möjlighet som finns är att i rutmönstervyn ändra 
ordningen på hur webbplatsen ser ut genom att flytta raderna i rutmönstret. I figur 8 
uppe i högra hörnet syns ett textblock där det står ”Reorder” som möjliggör förändring 
av uppbyggnaden. 
 
I figur 8 så framgår det även att Umbraco har stöd för olika medieformat, så som bilder 
men det finns även stöd för kartor. Även så ser man att CMS-verktyget har stöd för 
WSYIWYG verktyg, Rich texteditor.  
 



 

 

24 
 

 
Figur 9 Småändringar av innehåll 

Figur 9 illustrerar hur en programmerad vy med dynamiskt innehåll kan se ut. I det fallet 
är det en nyhetspubliceringslista som illustreras där det går bl.a. är en rubrik, hur många 
objekt det är som ska visas och vad för typ av objekt som ska visas. I bilaga 8 underrubrik 
publiceringsverktyg illustreras möjligheten att själv för en redaktör välja när önskat 
innehåll ska publiceras. Det finns även möjlighet att kombinera båda sättet. 
 

Texteditor (WYSIWYG) 
Rich texteditor har stödstavningskontroll och med lite konfigurering så finns det även 
stöd för formatering av text. I bilaga 8 underrubrik Rich texteditor finns en illustration av 
Rich texteditor där texten finns på högersidan och resultatet illustreras på högersidan. 
 

E-post 
Med hjälp av Umbraco forms går det att skapa ett arbetsflöde som skickar ut Email till 
berörda parter. Umbraco forms i bilagor visar på hur Umbraco forms ser ut. Forms är 
något som kostar pengar och har inte testats rent praktiskt. 
Längst ner på webbsidan ser man ”configure workflow”, det är olika processer som 
startas när formuläret skickats. 
 

Förhandsgranskning 
Det finns det möjlighet att förhandsgranska innehåll som publiceras på hela webbsidor. 
Se bilaga 8, förhandsgranskning för en illustration på surfplatta stående. 
Det finns även möjlighet att granska i en hel del andra enheter som även går att se på 
bilden. 
 

Utvecklares kriterier 
Utveckling sker i .net språkmiljö. Umbraco har ett inbyggt stöd för hantering av 
användare i BackOffice. Det finns även stöd för att ladda upp egna teman på CMS-
verktyget, både via BackOffice och rent fysiskt ladda in teman i mappen.  
 

Stöd för egna mallar, inbyggd responsivitet och URL manipulering 
Det finns två olika sätt i Umbraco för att bygga mallar. Det första sättet illustreras i figur 
5 med rutmönstret. Med hjälp av rutmönstret kan utvecklare och redaktörer dynamiskt 
generera en mall som är unik efter behov som är responsivtet från grunden utan att 
behöva koda. 
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Utvecklare har en möjlighet att utveckla egna mallar, se bilaga 8 mallar framtagna med 
kod som är fördefinierad med ett dynamiskt innehåll. Om en utvecklare väljer att göra på 
det här sättet så byggs responsiviteten in av utvecklaren i mallen. 
 
URL manipuleringen fungerar likt i figur 6, det är något som sköts när själva webbsidan 
skapas upp. 
 

API integration och plug-ins 
Inget försök har utförts för att integrera implementationen med API:er från andra källor 
men utifrån dokumentationen ska det vara möjligt. Det finns möjlighet i Umbraco att 
ladda ner plug-ins för webbsidan och för utvecklare. Det finns ett stort utbud av plug-ins, 
biblioteket finns dokumenterat i bilaga 8, underrubrik plug-ins bibliotek. 
 

4.3.2 Kentico 
Kentico erbjuder olika sätt att skapa webbplatser på. Antingen sker utveckling direkt i det 
administrativa gränssnittet eller så går det att skapa en extern MVC .NET applikation och 
koppla den mot gränssnittet. De olika varianterna har sina för och -nackdelar. Bilaga 9 
bild 1 visar gränssnittet som en administratör möts efter inloggning. Detta gränssnitt är 
startsidan där det finns ett antal applikationer tillgå för hantering av egenskaper av 
systemet och hantering av webbplatser kopplade till Kentico. 
 

Dokumentation 
Kenticos dokumentation är skriven på engelska och är ganska omfattande ur både 
utvecklar- och redaktörperspektiv, se bilaga 9 bild 2. Dokumentationen går att ladda ner 
som PDF format och den omfattar även några enklare handlednings videon att följa för 
att komma igång. Vidare så finns även några exempel på hur deras API kan användas. 
Något aktivt utvecklar community hittades inte under studien, dock hittades ett föråldrat 
forum vilket var riktat till Kentico version 8. 
 

Språkval 
I Kentico så går det att lägga för vilka språk 
webbplatsen ska ha stöd för. Tack vare den inbyggda 
översättningsfunktionen och val för att koppla på 
externa översättnings så är det enkelt att få 
språkstöd på sin webbplats. 
 
 
 

 

Metadata 
I Kentico så finns det ett verktyg som visar systemhändelser i det grafiska 
administratörsgränssnittet. I gränssnittet så går det att se systemhändelser för de 
webbplatserna som är kopplade mot gränssnittet. 
 

Figur 10 Språkval i Kentico 
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Figur 11 Systemhändelser i Kentico 

Sökfunktion 
Kentico har en inbyggd sökfunktion som indexerar webbsidorna på webbplatsen,  
indexeringen låter användarna att hitta innehåll på sidorna så som bilder och text etc. Se 
bilaga 9 bild 3 som visar olika filformat som tillåts att indexeras och även där man slår av 
och på själva indexeringen. Kenticos inbyggda sökfunktion tillåter även att kopplas på 
mot Microsoft molntjänst Azure för att indexera då man har ett så kallat Headless CMS. 
 

SEO och URL 
För SEO (Search Engine Optimization) och URL hantering se bilaga 9 bild 4, så finns det 
stora inställningsmöjligheter i Kentico. Allt från URL manipulering och SEO-optimering 
som sker automatiskt i Kentico på det skapade innehållet. Det finns även möjlighet att 
redigera metadata för webbsidor. Kentico håller koll och skriver om länkar till sidor som 
flyttas i sidhierarkin.  
 

Användare 
Bilaga 9 bild 5 visar hur hanteringen av användare ser ut för en administratör. Det går att 
detaljerat konfigurera varje användare och sätta rättigheter till flera webbplatser om så 
behövs. 
 

Schemalagda aktiviteter 
Det går att hantera schemalagda aktiveter i Kentico, se bilaga 9 bild 6. Det går att skapa 
egna och starta och stoppa dessa i dem i gränssnittet för aktiviteterna. Varje aktivitet går 
att konfigurera med ett par fördefinierade inställningar. Även så går det att ställa in för 
hur ofta och vilka dagar i veckan som aktiviteten ska utföra vissa arbeten. T.ex. som 
synkronisering av databas innehåll, utskick av kampanjer via e-post. 
 

Moduler, mallar och sidtyper 
Det finns ett stort utbud på moduler och mallar som kommer med som standard i 
Kentico. Allt från sidlayouter till bloggar, chat, community, tabeller och e-
handelsfunktioner m.m. Det går att skapa egna sidotyper där det går att själv sätta upp 
vilka fält och datatyper som ska finnas med på den typen av websida. I dessa mallar finns 
inbyggd funktion för när t.ex. ett inlägg på en sida ska publiceras och för hur länge 
inlägget ska visas. 
 

Texteditor (WYSIWYG) 
Redigeringsverktyget erbjuder autoformatering och stavningskontroll, se bilaga 9 bild 7. 
Editorn har flertalet inbyggda funktioner så som fet markering av text, olika typsnitt, 
listfunktioner m.m. Den har en mindre nerskalad variant av html redigering som ger 
möjlighet till att redigera html koden för att lägga till t.ex. CSS klasser.  

 

Utvecklingsmiljöer 
Det finns flertalet alternativ för att utveckla sidor i Kentico. Det går att skapa ett MVC 
projekt i t.ex. Microsoft Visual studio som sedan kopplas mot administratörsgränssnittet. 
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Ett externt MVC projekt ger kontroll över koden och utvecklaren kan själv styra över 
utvecklingen, se bilaga 9 bild 8. Det går även att utveckla websidan direkt i det grafiska 
gränssnittet där man då kan skapa sidlayouter och flytta ut mallar och moduler på 
arbetsytan. En nackdel med den senare varianten är att utvecklaren inte har kontroll 
över vad som sker i bakgrunden, se bilaga 9 bild 9. 
 

Mediebibliotek 
I mediebiblioteksapplikationen går det att skapa mediebibliotek för webbsidan. I den så 
sparas den media man vill arbeta med på websidan, se bilaga 9 bild 10. Mediabiblioteket 
stödjer bildformaten bmp, gif, png, jpg, jpeg, tiff, tif och video och ljud formaten ogg, 
mp4, webm video codecs, mp3, wav, or ogg. 
 

4.4. Analys 
Utifrån enkätsvaren så har en prioritering av kriterierna gjorts enligt MoSCoW 
prioriteringsmetod. Kriterierna ställs upp mot CMS-verktygen Umbraco, Kentico och hur 
de är prioriterade av redaktörer och utvecklare. Tabell 9 visar prioriteringar vilket är 
gjorda av redaktörer och tabell 10 visar prioriteringar gjorda av utvecklare. Tabell 8 
används som koppling till tabell 9 och 10 med dess prioriteringar. 
  
Tabell 8 Prioriteringar MoSCoW 

Klarar mig utan Önskvärt Bör finnas Måste finnas 

W C S M 

 
M = Must have, S = Should have, C = Could have, W = Will not have this time 
 
Kriterierna kommer i ordningen av högst prioriterade enligt MoSCoW och fallande.   
För att visa att CMS-verktygen uppfyller kriterierna så markeras respektive kolumn med 
en stjärna. I cellen där delvis står, är det menat som med modifikation finns det möjlighet 
att uppfylla kriteriet. Sammanställningen presenteras i tabell 9 och 10 nedan. En tabell 
för redaktör respektive utvecklare. 
 
Tabell 9 Prioritering enligt redaktörer 

 CMS Prioritering 

Kriterium Umbraco Kentico Redaktör 

R4  Delvis * M 

R3 *  * M 

A5 * * M 

R1 * * M, S 

R5, R6 Delvis * S 

R7 * * S 

R8 * * S 

R10 * * S 

A7 * * S 

A12 * * S 

A1 - - S, W 

A9 * * C 

R9 Delvis * C 

R2 * - W 
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Tabell 10 Prioritering enligt utvecklare 

 CMS Prioritering 

Kriterium Umbraco Kentico Utvecklare 

A6 * * M 

U7 * * M 

U3 * * M, C 

U9 * * M, S, C 

A1 - - S 

U2 * * S 

U4 * * S 

U5 * * S 

U6, A8 * * S 

U8 * * S 

U10, A1 Delvis - S 

U12 Delvis * S 

U11 * * S, C 

A9 * *(Online) W 

 
Även så uppfyllde CMS-verktygen delvis somliga kriterier till en godtycklig grad men 
kanske inte fullt ut. Som Umbraco med att dra och släppa, det går inte att dra och släppa 
enskilda objekt på en webbsida. Men med hjälp av rutmönstret möjliggörs att dra och 
släppa stora sektioner av webbsidan. Umbraco hade en egen sektion for mediehantering 
av multimedia. Att testa ladda upp en ljudfil gjordes inte.  
 
Möjlighet att skicka ut e-post görs med hjälp av Umbraco forms, Umbraco forms finns 
det stöd för men det kostar pengar. Dokumentationen är skriven på engelska. Även så 
finns det delvis stöd för SEO, dock finns möjlighet att skapa datatyper som möjliggör SEO 
optimering och distribuering av datatypen på varje webbsida.  
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5. Diskussion och slutsats 
Kapitlet inleds med diskussionen som speglar resultatet och författarnas åsikter. 
Resultatet kopplas till tidigare forskning, oväntade svar diskuteras och författarnas 
åsikter lyfts fram. Kapitlet avslutas med slutsats som lyfter upp hur studien har besvarat 
forskningsfrågorna uppfyllt syftet. 
 

5.1 Diskussion 
Reddy, Herring & Gray (2017) menar att CMS-verktyg är idealt då man vill öka 
effektiviteten och produktiviteten. För att göra ett lyckat val av CMS-verktyg så är det av 
vikt att känna till behoven och kraven som ställs på verktyget. CMS-verktygen som 
utvärderats i studien uppfyller i stort sett varje kriterium som tagits fram, vilket ett CMS 
ska göra i och med att många av kriterierna är funktionalitet som ett CMS-verktyg bör ha 
stöd för. 
 
Det finns även tidigare studier gjorda inom CMS området. Iglesias et al. (2014) jämför tre 
olika CMS verktyg för användning inom skolväsendet. Reddy, Herring & Gray (2017) 
försöker hitta ett CMS-verktyg som går att använda inom sjukvården. Vivekavardhan & 
Verma (2016) jämför också tre stycken CMS-verktyg. Det som går att utvinna ifrån 
sådana studier är hur ett bra CMS-verktyg är definierat och vilka kriterier som uppfylls. 
Vilket som har gjorts under avsnitt 2.4. Men vad vi kan hitta finns det ingen forskning 
kring vilka kriterier som prioriterats högst ifrån ett utvecklar- och redaktörperspektiv. 
Både Iglesias et al. (2014) och Vivekavardhan & Verma (2016) har fokuserat på andra 
CMS-verktyg än som tagits upp i den här studien. Det som går att se från studierna är att 
CMS-verktygen har snarlik funktionalitet. Fokuseringen har legat på att utvärdera CMS-
verktygen mot varandra. 
 
Iglesias et al. (2014) använder sig utav WCAG och ATAG riktlinjer för sin utvärdering i 
deras studie. I den här studien har vi inte utgått ifrån WCAG och ATAG mer än att vi har 
utgått från en hel del kriterier som är baserade på WCAG och ATAG. Kriterierna går att se 
under bilaga 1,2 och 3 samt vilka kriterier som är tagna från vilken källa. 
 
Något som framkom ur enkäterna var att en utvecklare tyckte att ”Headless API måste 
finnas”. Headless API är något som inte hittats och identifierats som en kärnfunktion i 
litteraturen eller under sammanställningen av kriterier. Ett headless API möjliggör att 
CMS-verktyget bara existerar på backend-sidan i molnet. Det är ett intressant koncept 
som kan bero på ökningen av molntjänster och mobila enheter. Ett CMS som bara 
existerar på backend-sidan går att integrera med vilka andra system som helst. 
Vivekavardhan & Verma (2016) menar på att integration är något ett CMS ska klara av. 
En möjlighet att koppla på vilken frontend lösning som helst möjliggör det här. IDC 
(2014) beskriver även vikten i att ett CMS har en enkel integrationen med andra backend 
apier vilket kommer bli mer viktigt i framtiden då nya tjänster etableras och utvecklas i 
takt med tiden. 
 
”CMS-systemet måste vara "levande"/utvecklas kontinuerligt. D.v.s. det ska släppas 
uppdateringar några gånger per år åtminstonde.” var det andra svaret på den öppna 
frågan i utvecklarenkäten. Det här är något som är viktigt ur ett utvecklarperspektiv att 
det finns hjälp att tillgå på internet. Umbraco uppdaterades senast 24/04 – 18 och 
Kentico 11/12 – 17. Uppdateringarna till Umbraco sker mer frekvent än till Kentico. 
Umbraco är baserat på en open source licens som möjliggör för utvecklare att bidra till 
utvecklingen av CMS plattformen. Enligt Hertel, Niedner & Hermann (2003) finns det 
flertalet olika skäl att utvecklare bidrar till open source projekt. Men det kan helt enkelt 
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vara så att utvecklare bidrar med att utveckla Umbraco av olika anledning och således 
släpps det versioner oftare. 
 
Att redaktörer prioriterat möjlighet att byta stilmall för t.ex. kampanjer som inte alls 
viktigt, var av intresse. Detta kan dock bero på vilken typ av organisation eller företag 
som redaktörerna jobbar åt. Om t.ex. enkäterna inte alls gick ut till några organisationer 
som sysslade med e-handel så kan det vara en bidragande faktor.  
 
Implementationen av två CMS-verktyg gjordes för att komplettera datainsamlingen. 
Detta gjordes även för att få förståelse hur CMS-verktygen fungerade rent praktiskt. En 
aspekt att ta hänsyn till, är att båda författarna till studien inte hade någon som helst 
tidigare erfarenhet av CMS-verktyg. Författarna valde att fokusera på ett CMS-verktyg 
vardera. 
 
Det var intressant när ett kriterium delvis uppfylldes. Som i fallet med Umbraco och drag 
och släppa innehåll. Det finns ingen möjlighet att direkt dra och släppa innehåll rakt ut på 
en arbetsyta av webbsidan. Men det går att dra och släppa om stora delar av webbsidan. 
Så stöds dra och släpp eller inte? Delvis fanns det stöd, men inte i den mening som det 
menades. 
 
En annan passande datainsamlingsmetod till studien hade kunnat vara intervjuer. 
Intervjuer har ett djup som enkäter saknar, via en intervju hade det vart möjligt att ställa 
följdfrågor till utvecklaren eller redaktören och reda upp eventuella missförstånd med 
frågorna. Oates (2006) menar på att intervjuer ger en detaljrikedom. En möjlighet att i en 
senare studie utföra intervjuer att få en mer detaljrik bild av varför just somliga kriterier 
är viktigare än andra. Specifikt med tanke på att studien är utformad som en fallstudie så 
hade intervjuer kunnat ge ett djup som enkäterna inte gör. Enkäterna möjliggör 
datainsamling ur perspektivet från flertalet redaktörer och utvecklare för studien. I och 
med att enkäterna är utformade enligt MoSCoW metoden i åtanke, så gav det ändå en 
komplett och heltäckande bild på hur redaktör- och utvecklarperspektiv. Det var också så 
att enkäterna utformades när studien var menad att använda sig av strategin design och 
skapande när skiftet till fallstudie gjordes var enkäterna utsända.  
 

5.2 Slutsats 

5.2.1 Vilka kriterier för ett CMS prioriteras för redaktörer respektive utvecklare? 

Redaktörer 
Redaktörer som jobbar i CMS-verktyg har prioriterat de kriterier som identifierats i 
studien. Några av de prioriterade kriterierna sticker ut i sammanställningen. De kriterier 
som sticker ut har prioriterats som ”måste” finnas i ett CMS-verktyg. T.ex. kunna styra 
när och hur innehållet ska publiceras samt att CMS-verktyget ska stödja olika 
medieformat är det som redaktörerna prioriterar högst. Även så tyckte redaktörerna att 
CMS-verktyget ska ha flerspråksstöd som ett måste. Majoriteten av kriterierna är dock 
prioriterade som att de bör finnas i ett CMS-verktyg. Ett av kriterierna var något som 
redaktörerna klarar sig helt utan, vilket är att kunna ha möjlighet att kunna välja 
fördefinierade teman vid t.ex. publicering av kampanjer. 
 

Utvecklare 
Även utvecklare i CMS-verktyg fick prioritera identifierade kriterier för utvecklare. Två av 
kriterierna stack ut i prioriteringen, att kunna integrera CMS-verktyget med andra API:er 
samt att kunna spåra händelser i systemet. Två andra kriterier som det är delade 
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meningar om hos utvecklarna är huruvida det måste finnas stöd för SEO och ha möjlighet 
att utveckla egna moduler och mallar i CMS-verktyget. 
Även hos utvecklare så prioriterades majoriteten av kriterierna som något som borde 
finnas tillgängligt i ett CMS-verktyg. Att utbildningstillfällen finns att tillgå är något som 
utvecklarna har prioriterat som att de klarar sig utan.  
 

5.2.2 Hur uppfyller CMS-verktygen identifierade kriterier? 
Kentico och Umbraco uppfyller större delen av kriterierna som identifierats och 
prioriterats ur en redaktör- och utvecklarperspektiv. Det finns några kriterier som inte 
uppfylldes. T.ex. dokumentation på svenska vilket inte fanns för varken Umbraco eller 
Kentico. Dock så går det att utläsa från tabell 9 och 10 i avsnitt 4.4 att utvecklarna tycker 
att det är nått som borde finnas, medans redaktörerna har delade meningar om huruvida 
det är någonting de klarar sig utan. 
 
Att det finns tema tillgängliga vid utskick av kampanjer är något som redaktörerna har 
prioriterat att de klarar sig utan. Umbraco uppfyllde detta kriterium där Kentico inte 
gjorde det. Dock så finns det alternativ i Kentico för att bestämma eller skapa CSS mallar 
för specifika websidor. Den utmärkande skillnaden mellan Umbraco och Kentico är 
gemenskapen runt CMS-verktygen. Umbraco som är open source har en mer utbredd 
gemenskap än Kentico som är proprietär.  
 

5.3 Framtida forskning 
För vidare forskning så hade det varit intressant att få med fler CMS-verktyg i 
utvärderingen. De prioriterade kriterierna är generella för CMS-verktyg och kan 
appliceras på andra CMS-verktyg för att bredda studien. En annan aspekt som kan vara 
av intresse för framtida forskning är att få med identifiering och prioritering av kriterier 
ur en risktagande roll. Den risktagande rollen innefattar ett perspektiv som beställare. 
Vidare så kan det också vara intresse att forska i hur CMS-verktyg står sig i jämförelse i 
skalbarhet och prestanda med perspektiv på utvecklingsspråk.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Definition av allmänna kriterier 
 

Kriterium Litteratur 

A5, A6, A7, A8, A13, A14 United States Federal Government 
Agency (2009) 

A10, A4, A11, A14 Vivekavardhan & Verma (2016) 

A14, A6, A4, A9, A3, A2 Reddy, Herring & Gray (2017) 

A2, A3, A10 International Data Corporation (IDC, 
2014) 

 
 

Förkortning Kriterier Definition 

A1 Befintlig dokumentation 
på modersmål 

Finns det officiell dokumentation för 
plattformen, finns dokumentation på 
modersmålet. Hur utvecklare ska gå 
tillväga för att utveckla i plattformen och 
även hur redaktörer och andra ska gå 
tillväga för att kunna lägga ut nytt 
innehåll etc. 

A2 Licens Vad för licens / licenser har plattformen. 

A3 Kostnad Vad kostar plattformen. Är det en 
årsavgift, månadsavgift eller betala för 
användning. Finns det tilläggskostnader 
för t.ex. molnbaserad lösning eller 
betalning för funktioner. 

A4 Skalbarhet Hur skalbar är plattformen, om 
organisationer skulle öka i storlek inom 
de närmsta åren finns det då möjlighet 
för att öka kapaciteten hos plattformen i 
fråga?  

A5 Stöd för flera språk Om organisationen behöver stöd för 
flertalet språk kan det vara bra att 
plattformen har ett stöd för att byta 
språk. T.ex. Byta mellan svenska och 
engelska. 

A6 Metadata Finns det metadata i plattformen. Går det 
möjligtvis att se vem som har skapat ett 
visst inlägg, laddat upp en viss fil vid en 
given tidpunkt. 

A7 Intern sökning på 
webbsidan. 

Om en användare vet vad personen vill ta 
fram, finns det möjlighet att söka fram 
det enkelt på webbsidan. 

A8 Läsbara URL:er Adressfältet ska vara lättläst och 
förståeligt. Om en användare har tryckt 
på produkter ska det stå uppe i 
adressfältet. 

A9 Utbildningskurser Finns det möjlighet att utbilda användare 
i plattformen i Sverige? Finns det kurser 
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för utvecklare i plattformen. Finns det 
möjlighet att certifiera sig som 
utvecklare. 

A10 Användargrupper, 
möjlighet att ändra / 
lägga till nya? 

Går det att justera användargrupperna 
och dess rättigheter i plattformen? Finns 
det möjlighet ändra privilegier så att vissa 
användare kan redigera visst innehåll.  

A11 Stöd för molntjänst, eller 
måste organisation stå 
för egen server? 

Finns det möjlighet att använda 
plattformen via en molntjänst, eller 
måste organisationer själv komma på en 
lösning. 

A12 Webbläsare support Funkar sidan i olika webbläsare. 

A13 Automatisk backup Möjlighet att ställa in ett klockslag 
dagligen eller en veckas period för att 
göra en automatisk backup av allt 
innehåll. 

A14 Robust 
arbetsflödesstruktur 
 

Robust stöd så att webbsidan 
upprätthåller sina funktioner även då 
många redaktörer arbetar samtidigt med 
innehåll. 

 
 

Bilaga 2 Definition av redaktörs kriterier 
Kriterium Litteratur 

R1, R3, R4, R6, R10: United States Federal Government 
Agency (2009) 

R1, R6, R2 Vivekavardhan & Verma (2016) 

R1, R2, R6, R7 Iglesias Moreno, Martínez & Calvo (2014). 

R6, R1, R8, R5, R9 International Data Corporation (IDC, 
2014) 

 
 

Förkortning Kriterier Definition 

R1 Tillgängliga content modules Finns det möjlighet med förbyggda 
mallar att enkelt och smidigt lägga 
till, redigera, ta bort och visa 
innehåll. 

R2 Teman Begränsat antal teman som är 
tillgängliga för publikation av t.ex. 
kampanj. 

R3 Publiceringsverktyg Inbyggt verktyg för att styra när, var 
och hur innehåll ska publiceras på en 
sida. 

R4 Stöd för mediaformat 
"Bilder, kartor, video, ljud" 

Finns det inbyggt mediaformatsstöd. 
Går det att lägga upp olika filformat 
när nytt innehåll ska publiceras. 

R5 Dra / släpp innehåll Är gränssnittet så pass enkelt att det 
således går bara att dra och släppa 
ut innehåll som ska publiceras. 
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R6 WYSIWYG verktyg Inbyggda verktyg för html / 
webredigering 

R7 Stavningskontroll Finns det stöd för rättstavning i 
systemet. 

R8 Autoformatering klipp/klistra Är systemet anpassat för automatisk 
formatering av text som importeras 
in från andra källor. 

R9 E-post avisering Möjlighet att skicka / ta emot email 
så som nyhetsbrev eller vid 
förändring i CMS. 

R10 Funktion för 
förhandsgranskning på olika 
enheter 
 

Funktion för att förhandsgranska 
sidor i olika upplösningar och mobila 
enheter. 
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Bilaga 3 Definition av utvecklares kriterier 
Kriterium Litteratur 

U2, U4, U6, U8, U11 United States Federal Government 
Agency (2009) 

U3, U4, U8, U7 Vivekavardhan & Verma (2016) 

U7 Reddy, Herring & Gray (2017) 

U3, U4 Iglesias Moreno, Martínez & Calvo (2014). 

U9, U5 International Data Corporation (IDC, 
2014) 

utvecklingsspråk, utvecklingsmiljö och 
community 

Samarbetspartern 

 
 

Förkortning Kriterier Definition 

U1 Utvecklingsspråk Vilket språk är plattformen skrivet 
i. 

U2 Hantering av användare Inbyggt 
användarhanteringssystem med 
användargrupper.  

U3 Teman "utveckla / manipulera" Stöd för egenutvecklade teman 
samt manipulation av befintliga. 

U4 Stöd för egna mallar Möjlighet till integration av 
egenutvecklade mallar. 

U5 Inbyggd responsivitet Finns det inbyggt stöd i 
plattformen så den är responsiv 
på mobiltelefoner och läsplattor 
redan från början. 

U6 URL manipulering Kan en utvecklare manipulera 
URL:er så det går att få en bra 
namnkonvention. 

U7 Integration med APIer för att 
kunna koppla ihop olika system 

Är plattformen anpassad för 
integration med andra system så 
som socialmedia, analysverktyg 
och olika databastyper. 

U8 Plug-ins Stöd för egenutvecklade 
insticksprogram. 

U9 SEO "sökmotoroptimering" Finns det stöd för 
sökmotoroptimering "SEO". 

U10 Utvecklarecommunity Finns det forum för utvecklare 
där det finns möjlighet att ställa 
frågor, hjälpa varandra och få 
stöd för sina idéer. 

U11 Schemalagda jobb Sidan uppdateras med nytt data 
från t.ex. databas etc. Indexering 
av sidor vid tidpunkt 

U12 Utvecklarmiljö Tillgång till olika miljöer. Samt 

möjlighet att 

exportera/importera data mellan 
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olika miljöer? Från t.ex. testmiljön 

in i produktionsmiljön. 
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Bilaga 4 Enkät Redaktör 
Fråga Kriterier 

1. Tillgänglig officiell dokumentation och handledning på svenska. A1 

2. Tillgängliga mallar för publicering av innehåll. R1 

3. Tillgängliga kurser och utbildningstillfällen för redaktörer. A9 

4. Möjlighet att ändra färgteman när innehåll ska publiceras. R2 

5. Inbyggt verktyg för att styra när innehåll ska publiceras på en 
hemsida. 

R3 

6. Stöd för olika medieformat, så som bilder, filmer, kartor och ljud. R4 

7. Verktyg för att redigera text genom att klicka på ett stycke för att 
sedan kunna skriva, även dra och släppa innehåll i den ordning 
det ska visas. Så kallad "på sidan redigering". 

R5, R6 

8. Stavningskontroll, att verktygen upptäcker felstavningar. R7 

9. Att när stycken klistras in från andra källor så formateras och 
anpassas texten till sidan. 

R8 

10. Möjlighet att kunna skicka ut e-mail vid förändringar, t.ex. 
nyhetsbrev. 

R9 

11. Möjlighet att förhandsgranska hemsidans utseende för olika 
mobila enheter, så som mobiler och surfplattor. 

R10 

12. Stöd för att hemsidan kan visas på flertalet språk. A5 

13. Sökning i redaktörsläge. A7 

14. Redaktörgränssnitt ska stödjas i olika webbläsare.  A12 

15. Anser du några kriterier saknas och hur viktiga är de? Ingen 

 
 

Bilaga 5 Enkät Utvecklare 
Fråga Kriterier 

1. Tillgänglig officiell dokumentation för utveckling på plattformen. A1 

2. Tillgängliga kurser med certifieringar för utveckling på 
plattformen. 

A9 

3. Gränssnitt för att administrera användare. U2 

4. Stöd för egenutvecklade teman till plattformen. U3 

5. Att det ska gå att utveckla och integrera egna mallar till 
redaktören på hemsidan. 

U4 

6. Att plattformen kommer med inbyggd responsivitet. U5 

7. Stöd för att manipulera URL:er för att få en bra namnkonvention. U6, A8 

8. Möjlighet att integrera plattformen med andra system via API:er. U7 

9. Stöd för SEO i plattformen. Redigering av metadata etc. U9 

10. Stöd för egenutvecklade plug-ins. U8 

11. Ett Community för utvecklare som är aktivt. U10, A1 

12. Schemalagda jobb, t.ex. sidan uppdateras med data vid en viss 

tidpunkt eller att indexering av sidor sker vid en viss tidpunkt. 

U11 

13. Enkelt att exportera data mellan olika miljöer. t.ex. från 

utvecklingsmiljö till testmiljö. 

U12 

14. Möjlighet till att logga händelser på hemsidan för felsökning etc. A6 

16. Anser du några kriterier saknas och hur viktiga är de? Ingen 
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Bilaga 6 Enkätsvar utvecklare 
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Bilaga 7 Enkätsvar redaktörer. 
 

Stapeldiagrammen representerar prioritering av kriterierna med prioriteringar gjorda av 

tjugo redaktörer. 
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Anser du några kriterier saknas och hur viktiga är de? 
Beror på vad webbplatsen ska användas till, t ex om det är en ehandel, intranät, liten 

presentationssajt för en egenföretagare, osv. eller kunskaperna hos användaren, om det är 
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många användare, mm. A/B-testning - önskvärt, olika användarroller med olika rättigheter - 

måste, kunna redigera bilder t ex beskära - klarar mig utan, kunna ladda ner färdiga plugins och 

installera själv typ Wordpress - beror på om man vill vara självgående och nöjer sig med ej 

skräddarsydda funktioner. 

 

Bilaga 8 Genererad Dokumentation Umbraco 

Bild 1 Dokumentation 

 
Bild 2 Publiceringsverktyg 
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Bild 3 Användargrupper 
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Bild 4 Förhandsgranskning 

 
Bild 5 Plug-ins bibliotek 
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Bild 6 Richtext editor 

 
Bild 7 Umbraco forms 

 
Bild 8 Mallar framtagna med kod 
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Bilaga 9 Kentico Genererade dokument. 

Bild 1. Administratörsgränssnitt. 
 

 
 

Bild 2. Dokumentation. 
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Bild 3. Sökfunktion 
 

 
 

Bild 4. Seo och URL 
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Bild 5 Användare 
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Bild 6 Schemalagda aktiviteter 
 

 
 

Bild 7 Texteditor 
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Bild 8, 9 Utvecklingsmiljö 
 

 
 

 
Bild 10 Mediebibliotek 
 

 


