
UPTEC STS 18002

Examensarbete 30 hp
April 2018

Why go headless – a comperative 
study between traditional CMS 
and the emerging headless trend 

Linn Öfverstedt



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Why go headless – a comperative study between
traditional CMS and the emerging headless trend

Linn Öfverstedt

There has been an exponential increase in the number of websites, digital channels 
and consequently digital content in the last years. Not only are the number of 
websites increasing but they are also becoming more complex, therefore it is no 
longer feasible to handle content and code with the same tools. Content 
Management Systems (CMS) are the solution to this problem and offers a way of 
managing content. The market today offers a broad variety of solutions that each 
have their own advantages, one of the more common being WYSWYG-functionality 
which often means that the functionality and the presentation of the content are 
tightly coupled. "Headless" CMS are a new way of doing things and offers the user 
a way of managing content without presenting them with a way of displaying the 
content. The different types of CMS present advantages and disadvantages from a 
user centred point of view as well as from a technical one. The thesis aims to 
explore these perspectives and form a hypothesis based on the studied cases. The 
study presents a set of aspects that based on the context in which the CMS is 
used and implemented can be perceived as either advantages or disadvantages. 
"Headless" CMS however shows a tendency to be the preferable choice where the 
editors have a technical background and the developing part values an agnostic 
approach when implementing a CMS, whereas a traditional CMS with WYSIWYG 
functionality tends to be more favourable where stability and editorial freedom are 
valued. 
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Sammanfattning 

Till grund av en global digitalisering som sprider sig för var dag konverteras allt mer 

information och kommunikation till digital form. Antalet hemsidor växer exponentiellt 

och med dem dess innehåll. Hemsidor har gått från att vara enkelt utformade till att bli 

allt mer komplexa, samtidigt som digitalt innehåll även visas i fler kanaler än någonsin 

tidigare. Kravet på att hantera innehåll har växt då det idag inte längre är hanterbart att 

behandla kod och innehåll med samma verktyg. På grund av detta har Content 

Management Systems (CMS) utvecklats och har som grundläggande uppgift att hantera 

innehåll separat från applikationernas källkod. Deras främsta uppgift är att låta 

redaktörer hantera innehåll utan att arbeta med kod. Under de senaste åren har en uppsjö 

av olika CMS uppkommit där de traditionella CMS:en är webbaserade och erbjuder mer 

ofta än sällan redaktörer någon form av förhandsgranskning eller funktionalitet som 

låter redaktörer använda ”drag and drop” i sin redigering. Dessa CMS är mycket starkt 

ihopkopplade i hur innehållet presenteras och erbjuder även ofta redaktörer färdiga 

mallar för att presentera sitt innehåll. Nyligen har det uppkommit en ny typ av CMS 

som benämns som ”headless” CMS. CMS i denna kategori erbjuder redaktörer ett sätt 

att hantera och redigera sitt innehåll då själva CMS:et är frånkopplat presentationen av 

innehållet.  

De olika kategorierna av CMS presenterar för- och nackdelar både tekniskt och 

redaktionellt. Detta är studiens fokus; att undersöka dessa för- och nackdelar för att 

skapa en hypotes om när respektive CMS lämpar sig bäst. För att uppnå detta har 

personer med erfarenhet av respektive kategori av CMS intervjuats i form av redaktörer, 

projektledare och utvecklare. För att uppnå ett analyserbart resultat har representativa 

CMS valts ut ur respektive av de tidigare nämnda kategorierna. Episerver är en utav de 

mest kända traditionella CMS som används i Sverige idag och har främst på grund av 

detta varit det CMS som i denna studie representerar traditionella CMS. Contentful är 

ett utav de mest välkända CMS:en inom kategorin headless CMS och har därför valts ut 

som det CMS som representerar den kategorin.  

Studien presenterar ett antal olika aspekter som kan bedömas som för- och nackdelar till 

respektive CMS baserat på dess önskade användningsområde. Dessa aspekter har 

kategoriserats enligt tekniska, redaktionella och övriga aspekter. Ingen av de undersökta 

CMS:en har presenterats som överlägsna när det kommer till någon utav kategorierna 

vilket har bidragit till slutsatsen att majoriteten av aspekterna är beroende av den 

kontext som CMS:et används i. Den avgörande kontexten är i sin tur baserad på faktorer 

som bland annat inkluderar lösningen och dess utformning, redaktörernas behov, 

ekonomiska möjligheter, tid, teknisk kunskap och möjligheter till en kontinuerlig 

kommunikation mellan kravställare och utveckling.  



Trots den varierande kontexten som omger CMS har en hypotes formats som 

presenterar Contentful och därmed headless CMS som de CMS som lämpar sig bäst för 

en kontext där redaktörer har en teknisk bakgrund och kravställare och utvecklare 

värderar ett agnostiskt tillvägagångssätt i valet av tekniker som lösningen skall bygga 

på. Det är även lättast att arbeta med om innehåll ska presenteras i fler kanaler än en. 

Studien visar att Episerver och de traditionella CMS som CMS:et representerar lämpar 

sig bäst i en miljö där trygghet och säkerhet att få en lösning som överensstämmer med 

erfarenheter och förväntningar värderas. Det är även ett CMS som passar de som 

värdesätter redaktionell frihet.  
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Ordlista 

Agil 

Agil systemutveckling är ett samlingsnamn på ett flertal olika utvecklingsmetoder som 

använder ett iterativt tillvägagångssätt. Detta betyder att utvecklingen utförs 

inkrementellt efter tydliga mål. Både användarcentrerat och ändamålsenligt är två 

egenskaper som eftersträvas i utveckling efter denna metodik.  

API 

Ett API är en term som betyder detsamma som applikationsprogrammeringsgränssnitt 

och är det gränssnitt som utomstående applikationer använder för att kommunicera med 

den bakomliggande applikationen. 

AWS 

Amazon Web Services (AWS) är en filial till Amazon som erbjuder en molnbaserade 

tjänster för företag och privatpersoner.  

Backlog 

En backlog är ett engelskt begrepp som främst används inom den agila 

systemutvecklingsmetodiken SCRUM och syftar till prioriterad lista på med önskemål 

om systemet som utvecklas. I denna rapport är inte backlog begränsat till 

användningsområdet SCRUM.  

Contentful 

Contentful är ett välkänt CMS inom kategorin Headless CMS. 

CMS 

CMS står för Content Management System och är ett system eller applikation utformat 

för att hantera digitalt innehåll.  

Editor 

En editor, även känd som textredigerare, är ett program för redigering av text som inte 

innehåller några dolda symboler (likt till exempel Microsoft Word). Editorer används 

ofta till framförallt programmering. 

Episerver 

Episerver är ett välkänt WCMS med WYSIWYG-funktionalitet (se nedan för full 

beskrivning av WYSIWYG).  

Headless CMS 



Ett ”Headless” CMS är ett CMS som enbart ger användaren en möjlighet att redigera 

och skapa innehåll och inte erbjuder ett sätt att presentera innehållet utan främst ett 

öppet API till innehållet.  

IDE 

IDE (Integrated Development Environment) är en integrerad utvecklingsmiljö och 

innehåller oftast textredigerare (editor), kompilator, och debugger.  

.NET 

.NET är ett ramverk som är utvecklat av Microsoft och som främst körs på Windows 

operativsystem.  

Markdown 

Markdown är ett märkspråk som används för att generera HTML-kod. Det skrivs i ren 

text och processas sedan för att korrekt korresponderande HTML-kod. Syftet med 

Markdown är att det ska vara lätt att skriva och även att läsa innan konvertering.  

JSON 

JavaScript Object Notation (JSON) är ett text-baserat format som främst används för 

utbytandet av data.    

On-page Editing 

On-page Editing är ett redigeringsläge i Episerver där redigering sker i ett WYSIWYG-

läge, det vill säga att redaktören ser det slutgiltiga resultatet direkt vid redigering.  

Rendering 

Rendering är den process där data hämtas och de associerade mallarna laddas för att 

sedan applicera den samlade datan till de associerade mallarna. Den slutgiltiga outputen 

skickas sedan till användaren.  

Teknisk Stack 

En teknisk stack är lösningsspecifik och innefattar de olika grundläggande komponenter 

som tillsammans utgör lösning i form av exempelvis en webbplats eller mobil 

applikation. 

URL 

URL står för Uniform Resource Locator och är kort sagt en webbadress. Det är alltså en 

referens till en specifik resurs och även en mekanism för att hämta den.  

Visual Studio 



Visual Studio är en IDE utvecklad av Microsoft och är den miljö som används vid 

utveckling med Episerver.  

WCAG 

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är en del i en serie av riktlinjer för 

tillgänglighet på webben och är till för att göra hemsidor och dess innehåll tillgängliga 

för personer med handikapp.  

WCMS 

WCMS står för Web Content Management System och är ett webbaserat CMS som har 

som sin främsta uppgift är att möjliggöra hantering och skapande av innehåll för 

webbsidor utan djupare kunskap om webbutveckling. Traditionellt sett erbjuder även 

WCMS funktionalitet som möjliggör presentation av innehållet.  

WYSIWYG 

What You See Is What You Get (WYSIWYG) är ett engelskt uttryck som betyder att du 

får vad du ser. I ett CMS innebär detta att förhandsgranskning (och i vissa fall även 

redigering) av innehåll ser exakt ut som innehållet kommer att se ut vid publicering. I 

detta arbete används termen WYSIWYG CMS och refererar till CMS med WYSIWYG-

funktionalitet.  
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1. Inledning 

I dagens samhälle pågår en konstant globalisering och parallellt med den även en 

digitalisering som ständigt ökar sitt omfång gällande både information och 

kommunikation. I denna digitaliserade värld omges människor av beständig information 

sett från kanaler i form av datorer, telefoner och informerande bildskärmar. Endast 

räknat de webbplatser som är live idag är siffran över en miljard vilket kan jämföras 

2007 års siffra då den var en tiondel av dagens siffra (Internet live stats, 2017; 

McKeever, 2003). Denna skillnad i antal webbplatser illustrerar 

informationsspridningens framfart och därmed även den växande informationen som 

finns bakom varje webbplats och applikation. Innehåll idag innebär inte endast text som 

finns på hemsidor utan innefattar även media som bild och video, information på skyltar 

och reklampelare vilket i många fall kan komplicera hanteringen av innehållet.  

Med den expanderande digitala världen och det därmed växande digitala innehållet ökar 

även behovet att hantera det. Med sin grund i detta problem har en lösning i form av 

Content Management Systems (CMS) introducerats för att hjälpa tillhandahållare av 

digitala tjänster och produkter innefattande innehåll. Idag finns det otaliga versioner av 

CMS där var lösning och implementation är skapade för att tillgodose olika krav och 

behov hos både tillhandhavare och slutanvändare. Till dessa behov finns ett antal olika 

dimensioner som omfattar ekonomi, teknik och även användarupplevelsen som 

lösningen levererar.  

En stor del av dagens CMS är webbaserade och går därmed under benämningen Web 

Content Management Systems (WCMS). Dessa används traditionellt sett främst för 

hantering av webbaserat innehåll och tillgodoser även användaren med en tjänst att 

presentera det tillhandahållna innehållet. Denna tjänst möjliggör även ytterligare 

funktioner i form av förhandsgranskning och WYSIWYG-redigering. På senare år har 

en ny kategori av CMS introducerats som benämns som ”headless” och där tjänsten att 

presentera innehållet inte är central utan det istället är ett öppet API och enkel access till 

innehållet som står i centrum.  

Trots att CMS har existerat sen det tidiga 2000-talet och förmodligen i mindre skala 

innan dess har lite energi lagts på det administrativa gränssnittet för redaktörer i 

jämförelse med det gränssnitt som presenteras för slutanvändarna, det vill säga 

hemsidan eller applikationen (Nedbal & Petz, 2010). Då många redaktörer arbetar 

dagligen i ett CMS finns det idag ett behov av att förstå hur dessa applikationer fungerar 

för redaktörerna och var dess för- och nackdelar ligger både när det kommer till det 

administrativa gränssnittet och den funktionalitet som CMS:et i fråga medför.  
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1.1 Syfte 

Detta arbete ämnar främst att studera två olika typer av Content Management Systems 

(CMS) som båda är utformade som Web Content Management Systems (WCMS). Det 

vill säga att de båda är webbapplikationer. De två undersökta kategorierna av WCMS är 

en mer traditionell typ av WCMS med inbyggd WYSIWYG-funktionalitet och ett så 

kallat headless CMS.  

Arbetet syftar till att identifiera de för- och nackdelar som de två olika typerna av CMS 

medför och jämföra dessa ur både ett rent tekniskt perspektiv och ett 

användarperspektiv. Denna jämförelse kommer därefter även väga in de tekniska för- 

och nackdelarna för respektive kategori av CMS och ställa dem mot de för- och 

nackdelar som finns i användbarheten i respektive typ av CMS.  

1.2 Avgränsningar  

Då studien är centrerad runt de två olika typerna av CMS har de lösningar som är 

implementerade utöver CMS:ets grundläggande funktionalitet valts att uteslutas ur detta 

arbete då de inte är relevanta för ett jämförande perspektiv. Detta är dock ingenting som 

bör förväxlas med möjligheten att implementera dessa lösningar då det i detta arbete 

räknas som en kvalitet hos ett CMS.    

Arbetet har ett brett formulerat syfte med ett stort problem som kräver en mycket 

omfattande studie för att nå en tydlig slutsats. Detta arbete ämnar fungera som en 

introducerande undersökning i frågan och är därmed utformad enligt en fallstudie med 

två representativa CMS ur respektive kategori av CMS.  

Det CMS som i denna studie representerar WCMS:et med WYSIWYG-funktionalitet är 

Episerver. Episerver är ett företag som har ett flertal lösningar som bland annat 

inkluderar e-handelslösningar. Detta är dock ingenting som undersöks i denna studie, 

utan räknas endast som en positiv aspekt att det är kompentens som finns inom samma 

företag vars lösning undersöks i denna studie. Studien kommer alltså vara helt centrerad 

kring Episervers CMS-lösning.   
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2. Bakgrund 

2.1 CMS 

Baxter och Vogt (2002) definierar i sitt patent Content Management System det som ett 

system som är skapat med meningen att hantera innehåll för informationssystem. Alltså 

ett system som organiserar innehåll separat för hur innehållet presenteras. Ett CMS kan 

användas i ett antal olika informationstekniska sammanhang och för många olika 

ändamål där den gemensamma faktorn är hanteringen av innehåll. Dess grundläggande 

funktionalitet innebär att möjligheten att undgå och hantera innehåll i direkt kod som 

blir ett krävande arbete när innehåll växer och måste uppdateras vilket gör att 

underhållet av ett sådant system blir komplext och tidskrävande. Utöver detta så krävs 

även kompetens för utförandet vilket kan medföra att arbetet blir krävande även rent 

ekonomiskt (Bradford Lee, s. 5, 2006). 

Efter uppkomsten av CMS har ett antal subkategorier med olika implementationer 

uppkommit. I och med den växande expanderingen av internet och det därmed växande 

digitala innehållet har behovet för Web Content Management Systems blivit uppenbart. 

WCMS är de CMS som används speciellt för webb-baserade tjänster som i sin tur 

definieras som informationssystem vilka möjliggör access till komplex data och 

interaktiva tjänster via webben. Användandet av data-intensiva web-baserade tjänster 

har skapat problem i form av konsistens, navigation, duplicering av data samt 

granskning och kontroll av innehåll. Dessa problem har i stor utsträckning kunnat lösas 

med hjälp av den hantering av innehåll som ett CMS kan bidra med. De tjänster som 

definierar ett traditionellt CMS är möjligheten att skapa, arkivera, söka igenom, 

kontrollera och publicera information från en integrerad och flexibel miljö. De web-

baserade CMS:en (WCMS) är webapplikationer som skapats för att kunna hantera och 

kontrollera information och är den typ CMS med underkategorier som behandlas i detta 

examensarbete (van de Weerd et al, 2006).  

2.1.1 WYSIWYG CMS 

”What You See Is What You Get” (WYSIWYG) är ett uttryck inom 

informationsteknologi som främst innebär vad det engelska uttrycket antyder; att du får 

vad du ser. Uttrycker härstammar från att datorskärmen visar text och grafik nästintill 

exakt som det skulle se ut i print (Butterfield & Ngondi, 2016). Denna princip 

appliceras idag på fler områden och applikationer än den med skärm och fysiskt print. 

Inom webutveckling så innebär WYSIWYG främst att det som redigeras ser likadant ut 

vid publicering som vid redigering. Ett CMS med WYSIWYG-funktionalitet ger alltså 

användaren möjligheten att se resultatet av sin redigering innan publicering. Det betyder 

att hanteringen av innehåll är ihopkopplad med presentationen av innehållet, vilket i sin 

tur betyder att även designen kan till viss del redigeras genom CMS:et. I många CMS 

som är av denna typ innebär det att redigeringen till stor del kan göras med hjälp av 

”drag and drop” vilket kan underlätta visualiseringen av arbetsprocessen (Byrne, 2005). 
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Sammanfattningsvis kan denna typ av CMS beskrivas med tre grundläggande 

egenskaper; ett sätt att lagra data, ett användargränssnitt för redaktörer och ett sätt att 

visa den lagrade datan (Css-tricks, 2016; Pantheon, 2017).  

I figur ett visas den grundläggande arkitekturen hos den traditionella typen av CMS där 

både WCMS och WYSIWYG CMS är inkluderade. 

 

Då traditionella CMS vanligtvis är WCMS presenteras data från API:et i form av någon 

typ av webapplikation, detta gäller inte alla olika typer av CMS och WCMS men är det 

absolut vanligaste. API:et är därför väldigt ofta tätt ihopkopplat med både presentation, 

användargränssnitt och databas vilket medför att det blir lättare att leverera färdiga 

mallar till presentationen av CMS:ets innehåll men även WYSIWYG-metoden när det 

kommer till redigering av design och presentation (Css-tricks, 2016; Pantheon, 2017). 

Det måste dock förtydligas att inte samtliga CMS med WYSIWYG-funktionalitet går 

under den traditionella definitionen av CMS då det i många fall finns en möjlighet att 

bygga på en liknande funktionalitet utöver det skelett av funktionalitet som CMS:et i sig 

erbjuder.  

2.1.2 Headless CMS 

Headless CMS är en relativt ny kategori av CMS vars uppmärksamhet har haft en stadig 

positiv kurva de senaste åren. Till skillnad från det traditionella CMS:et levererar inte 

ett headless CMS något standardiserat sätt att presentera ditt innehåll utan fokuserar 

Figur 1. Arkitektur hos traditionella CMS. 
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istället endast på hantering av innehåll. Istället för att presentera färdiga mallar för 

design och layout ger ett headless CMS utvecklaren ett API till den data som hanteras i 

CMS:et. Skillnaden i arkitekturen hos ett headless CMS gentemot ett mer traditionellt 

CMS visualiseras i figur två nedan (Contentful, 2017a).  

 

Figur 2. Arkitektur hos Headless CMS 

En utav de största fördelarna med denna typ av CMS är anpassningsbarheten som den 

öppna designen i CMS:ets arkitektur medför. API:erna hos ett headless CMS är byggda 

för att vara så lättanpassade som möjligt efter design och innehåll. Detta medför en 

frihet att presentera innehållet i CMS:et i en rad olika kanaler, exempelvis mobila 

applikationer, skyltar eller traditionella hemsidor. API:et och därmed det headless 

CMS:et är skapade för att vara så mångsidiga som möjligt när det kommer till 

användningsområden (Css-tricks, 2016; Perch Runway, 2017; Pantheon 2017).  

Idag finns det även ett mellanting mellan headless och den traditionella typen av CMS; 

”decoupled” CMS. Detta innebär att ett traditionellt CMS kan användas som headless, 

det vill säga att det traditionella CMS:et ger användaren möjlighet till att använda 

redaktörsgränssnittet och lagringen av innehåll. Så istället för att använda CMS:et till att 

presentera innehåll så ges möjligheten att hämta data från dess API (Css-tricks, 2016; 

Perch Runway, 2017; Pantheon 2017).  
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2.2 Episerver 

En utav de mest kända WCMS:en är företaget Episervers lösning. Episerver lanserade 

sin första version av sitt CMS 1997 för att sedan 2002 lansera den första versionen av 

CMS:et som byggdes på den teknologi som används idag; Microsofts .NET. Detta var 

version 4.0 av Episerver CMS och ett år efter lanseringen fanns det cirka 300 aktiva 

webbplatser som baserades på Episerver. Fyra år senare hade denna siffra växt till över 

2 000 webbplatser och idag finns det över 30 000 webbplatser i över 30 olika länder 

som använder sig av Episervers CMS (Episerver, 2017a). Sen den första versionen av 

Episerver släpptes som baserade sig på Microsofts .NET teknologi har ytterligare sex 

versioner släppts och idag är den senast släppta versionen version 10 som släpptes 2016 

(Episerver, 2016). Sen 2008 har Episerver även utnämnt sig själva till världens ledande 

WCMS inriktat mot företagskunder och har ett nätverk av användare med över 34 000 

involverade utvecklare och 880 partners (Episerver, 2017a).  

Detta arbete fokuserar främst på lösningen Episerver CMS men företaget har utöver 

detta även lösningar som Episerver Find och Episerver Commerce som erbjuder 

funktionalitet som kan tillgodose behov utöver det som ett standardmässigt CMS kan. 

Inom lösningen Episerver CMS finns det även ett stort antal tillägg som kan hjälpa till 

med varierande områden som till exempel sökordsoptimering (SEO), AB-testning, 

webbstatistik, personalisering och ”Marketing Automation” (Episerver, 2017b).  

Då Episerver idag baseras på Microsofts .NET-teknologi används Microsofts 

avancerade integrerade utvecklingsmiljö (IDE) Visual Studio med tillägg för Episerver 

för utveckling. Utöver detta krävs det att du har tillgång till en databas, lokalt på datorn 

eller exempelvis via en testserver (i senare versioner av Visual Studio är en lokal 

databas inkluderat) och en version av ramverket .NET som är kompatibel med 

respektive version av Episerver. Utöver dessa installationskrav krävs det även att 

utvecklare har en giltig utvecklarlicens som går att köpas genom Episerver. Detta är 

dock gratis om det utvecklande företaget är en partner till Episerver (Episerver, 2016b). 

Episerver är till en stor del baserat på en trädstruktur för att hantera innehåll, media och 

sidor och kan liknas vid mapp-systemet hos operativsystemet Windows. Denna 

trädstruktur används både för att hantera innehållssidor och navigera mellan dem i 

CMS:et men även för att bygga upp och hålla koll på URL-strukturen på sidan. För att 

redigera sidors innehåll och struktur kan redaktörer använda block och som definieras 

av utvecklare. Dessa blocks uppbyggnad kan variera kraftigt både block och projekt 

emellan och är i grunden återanvändbara komponenter skapade för att presentera 

innehåll (Episerver, 2016a).  

En del av redigeringen i Episerver utförs i ett WYSIWYG-läge som av Episerver 

refereras till som ”On page editing”. On page editing låter redaktören redigera enklare 

attribut av typen kortare strängar, heltal och decimaltal direkt på sidan. CMS:et ger även 

användaren möjlighet att redigera text i ett mer renodlat editararläge där det går att 

redigera attribut som inte är synliga på sidan. I detta läge visas innehållet i formulär och 
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möjligheten att redigera text och design i HTML finns (Episerver, 2015). Episerver ger 

även användaren funktionaliteten att kunna förhandsgranska sin redigering innan 

publicering (Episerver, 2017c).  

I figurerna tre till sex visas redaktörsgränssnittet i Episerver och de olika redaktionella 

lägen som CMS:et medför.   

 

Figur 3. Område 1 är webbplatsens sidträd och område 2 markerar ett redigerbart 

område som redigeras via gränssnittet för ”on page editing” (Bild hämtad från 

Episerver via Valtech.com 2017-10-16).  

 

Figur 4. Område 3 representerar samma innehåll som område 2 gör i figur 3 men 

redigering gör här i det renodlade redigeringsläget (Bild hämtad från Episerver via 

Valtech.com 2017-10-16).  
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Figur 5. Område 4 låter redaktören fylla in block på sidan (Bild hämtad från Episerver 

via Valtech.com 2017-10-16).    

 

Figur 6. Område 5 visar en meny över hemsidans block som även ger möjlighet att 

presentera hemsidans media också i ett liknande gränssnitt (Bild hämtad från Episerver 

via Valtech.com 2017-10-16). 

2.3 Contentful 

2014 blev Contentful tillgänglig för allmänheten och har sedan dess växt och kan idag 

räkna företag som Spotify och Urban Outfitters till sina kunder (Contentful, 2014, 

2017).  2016 blev de noterade på The Forbes 2016 Cloud 100 som ett utav de mest 

innovativa och lovande yngre företagen inom molnbaserade CMS (Contentful, 2016).  

Contentful är likt Episerver ett WCMS då innehållet hanteras via en webapplikation och 

dess innehåll lagras i en databas (Contentful, 2017a). API-anrop används för att få ut 

innehåll och data från Contentful vilket betyder att Contentful är API-centrerat och även 

”headless”. Då Contentful inte har några fördefinierade val gällande hur innehåll 
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presenteras så finns inte heller några krav på tekniker eller program som behövs för att 

använda CMS:et utan det valet är upp till utvecklarna själva att bestämma. Detta innebär 

dock att utvecklare är essentiella för att kunna använda Contentful då det inte finns 

något förbestämt sätt att presentera innehåll. Contentful är till stor del skapat för att vara 

flexibelt för utvecklare som kan använda CMS:et till allt mellan traditionella webbsidor 

till mobila applikationer (Contentful, 2017b). Detta uppnås till viss del av den modell 

som Contentful använder sig av vid uppbyggnad av strukturer för att hantera innehåll. 

Istället för den traditionella trädstrukturer använder sig Contentful av modeller, dessa 

modeller är helt upp till utvecklarna hur de vill definiera dem och vad de ska innehålla. 

En modell är en typ av innehåll och innehållet läggs till därefter. Det finns ingen 

begränsning på antalet modeller eller hur dessa kopplas ihop. Exempelvis skulle ett 

biblioteks arbetsarea i Contentful kunna innehålla modellen bok, denna bok skulle då 

innehålla ett antal fält med innehåll definierat av utvecklarna, ett av dem skulle 

rimligtvis vara författaren som i sin tur är en modell med innehåll. Detta illustreras i 

figurerna sju till tio nedan: 

 

Figur 7. En överblick över arbetsareans modeller som listas i område 2 (Bild hämtad 

från Contentful via app.contentful.com 2017-10-16) 

 

Figur 8. I område 4 listas allt innehåll i arbetsarean där även innehållstypen 

specificeras (Bild hämtad från Contentful via app.contentful.com 2017-10-16).  
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Figur 9. Gränssnittet för redigering av en modell, där modellens uppbyggnad och 

innehåll specificeras. I område 5 refereras en författare som i sig också är en modell 

(Bild hämtad från Contentful via app.contentful.com 2017-10-16).  

 

Figur 10. Gränssnittet för redigering av specifikt innehåll. I område 6 länkas en specifik 

författare till en specifik bok (Bild hämtad från Contentful via app.contentful.com 2017-

10-16).  

Det går alltså att länka och bygga upp innehållet i ett flertal olika led som inte definieras 

av att det är sidor som byggs upp. Det är dock inte omöjligt att bygga upp modeller efter 

en trädstruktur och efter sidor men det är inte ett arbetssätt som Contentful är menat för 

(Contentful, 2017a,c). 

Samtlig redigering i Contentful görs genom ett läge liknande Episervers formulärsläge 

som har liknande funktionalitet. I och med att Contentful inte har ett färdigt sätt att 

presentera innehåll finns heller inte ett färdigt sätt att förhandsgranska innehåll eller att 

redigera direkt på sidan. Contentful ger utvecklare och redaktörer ett antal olika 

datatyper att bygga upp modeller med, däribland längre texter som ger möjligheten till 

enklare stilning med hjälp av märkspråket Markdown. Markdown konverteras till 

korrekt korresponderade HTML-kod och är skapat för att ge en mer lättläslig och 

lättskriven text men fortfarande ge möjlighet till stilning av text. Exempelvis översätts 

markdowntexten [##Titel] till HTML-koden [<h2>Titel</h2>] (Daring Fireball, 2004). 
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3. Teori 

3.1 Technology Acceptance Model 

I en omgivning där ny teknik ständigt utvecklas och nya teknologier träder fram och 

ersätter äldre är det hos användare makten ligger i att skilja accepterade teknologier från 

de icke-accepterade. Geels (2005) menar att vägen till acceptans främst går genom tillit, 

då ökad tillit till teknologin bidrar till en teknologins dominans. Denna dominans 

medför sedan en stabilitet i de sociotekniska system som teknologin i fråga är en del av, 

vilket i sin tur leder till ytterligare tillit till teknologin då den blir djupare inbäddad både 

rent organisatoriskt men även både socialt och tekniskt (Geels, 2005).  

En väg till teknologisk dominans är genom organisatorisk implementation av tekniska 

system. Keen (1981) beskriver vägen till organisatorisk implementation av ett IT-

system som kantad av motstånd. Detta motstånd beskrivs som till stor del politiskt från 

de personer som arbetar med de existerande medel som teknologin i fråga skulle beröra. 

Dessa personer menar Davies (1989) är användare beskriver i vad han presenterar som 

”Technology Acceptance Model” (TAM) hur de kan komma att acceptera och använda 

ny teknologi. Han presenterar upplevd användarvänlighet och upplevd användbarhet 

som två grundläggande faktorer som kan vägas mot externa faktorer i form av tekniska 

egenskaper hos ett system. Genom en analys involverande dessa faktorer menar Davies 

(1989) att en bild av den faktiska användningen av systemet kan fås.  

3.2 Människa-datorinteraktion 

Att använda datorer som redskap i vardagen är något som ses som en självklarhet. Med 

den digitala utvecklingen som har skett de senaste årtiondena har datorer gått från att 

vara svårhanterliga och enbart menade för utbildade specialister; det var datorn och dess 

funktionalitet som styrde användaren och inte tvärtom till att idag ha en naturlig roll 

som verktyg både i människors arbetsliv och privatliv (MacKenzie, 2012, s. 1).  

För att utvärdera de digitala redskap som används i en användares vardag krävs en 

förståelse av samspelet mellan människa och redskap. Specifikt för de redskap som 

detta arbete berör rör det sig om området människa-dator-interaktion (mdi) som 

definieras som samspelet mellan människa och dator (Nationalencyklopedin, 2017). 

MacKenzie (2012, ss.1-2) beskriver området ytterligare som en vetenskap som berör 

mänskliga förmågor, begränsningar och även prestationsförmåga och hur dessa påverkar 

och influerar interaktion med informationstekniska system. Han menar också att det är 

ett extremt brett område som har influenser från bland annat psykologi, sociologi, 

lingvistik och datorvetenskap (MacKenzie, 2012, s.2). 

Issa och Isaias (2015, s.19) beskriver människa-dator-interaktion och användbarhet som 

de två grundläggande aspekterna i processen systemutveckling när det kommer till att 

tillfredsställa användarnas krav och behov. De (Issa & Isaias, 2015, s. 19) menar att 
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människa-dator-interaktion hjälper till att identifiera systemets behov utifrån typsnitt, 

layout, grafik och färg medan användbarhet bekräftar om systemet är effektivt, säkert, 

nyttomässigt, enkelt att lära sig, enkelt att använda och om det ger användarna 

tillfredställelse.  

3.2.1 Användbarhet 

En utav de absolut viktigaste områdena inom människa dator-interaktion och 

användarcentrerad design är definitionen av användbarhet. Den Internationella 

Standardiserings Organisationen (ISO) står för en utav definitionerna, vilken återfinnes i 

ISO 9241-11 som senast förnyades 2008. Denna definition fokuserar på tre 

huvudsakliga mätpunkter i form av ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse 

(ISO 9241-11, 2008). Utöver denna definition finns det ett antal till forskare och 

författare som har utvecklade definitioner av användbarhet. I denna studie är det 

Nielsens (2012) definition av användbarhet som är central där ändamålsenligheten inte 

räknas som en utav de komponenter som utgör användbarhet. Nielsen (2012) menar att 

ändamålsenligheten är likt vad han kallar nytta, något som är ett komplement till 

användbarheten snarare än en grundläggande komponent.  

Nielsen (2012) menar att användbarhet är ett kvalitetsattribut som utvärderar hur 

användbart ett användargränssnitt är men att det också kan referera till metoder för att 

utveckla lättanvändbarheten under designprocessen. Han definierar användbarhet utifrån 

fem olika kvalitetskomponenter;  

1. Lärbarhet: Hur enkelt det är för användarna att utföra grundläggande uppgifter 

första gången de ställs inför designen? 

2. Effektivitet: Hur snabbt användare kan utföra uppgifter efter att de lärt sig 

designen.  

3. Lätthet att minnas: När användare återvänder till designen hur lätt är det att 

återetablera färdighet? 

4. Fel: Hur många fel användarna gör, hur allvarliga är dessa fel och hur lätt kan de 

återhämta sig från dessa fel? 

5. Tillfredställelse: Hur tillfredställande är det att använda designen? 

(Nielsen, 1993, s. 26) 

Det komplement till användbarheten som Nielsen definierar som nytta är en aspekt som 

ifrågasätter ett systems funktionalitet, det vill säga om systemet faktiskt ger användarna 

vad de behöver. Nytta kombinerat med användbarhet är vad som tillsammans kan 

avgöra om ett system faktiskt är användbart (Nielsen, 2012).  



 13 

3.2.2 Användare 

Nielsen (1993, s. 43) menar att de två viktigaste frågorna när det kommer till 

användbarhet är en användares uppgift och dess individuella skillnader och 

karaktärsdrag. Detta betonar vikten av att känna användaren för att kunna utvärdera 

användbarheten hos ett system. Utan en känd population av användare blir uppdraget att 

utveckla ett användbart system omedelbart mycket mer komplext då det betyder att 

designen ska tillfredsställa alla personer som någonsin skulle kunna tänkas ha access till 

systemet. Är detta ett lösenordskyddat system blir dock populationen av användare 

avsevärt mindre men lämnar fortfarande många frågor obesvarade när det kommer till 

användarnas behov (Lazar, 2006, ss. 36-37). Lazar (2006, s. 38) menar även att en känd 

population inte nödvändigtvis behöver bestå av en homogen grupp av användare utan 

kan bestå av olika skilda grupper med både skilda behov och prioritet i en designprocess 

av systemet i fråga. För att utvärdera användbarheten hos systemet behövs prioriteten 

hos användargrupperna avgöras, det vill säga vilken eller vilka grupper av användare är 

de som ska tas hänsyn till när det kommer undersökningen i fråga.  

Då samma system kan användas av flera olika grupper av användare är det viktigt att 

förstå metodiken bakom kategoriseringen av dessa användargrupper (Nielsen, 1993, s. 

43). Nielsen (1993, s. 43) menar att erfarenhet är en grundläggande faktor att använda 

för kategorisering och presenterar tre olika dimensioner av erfarenhet; erfarenhet av 

systemet, generell erfarenhet av datorer och inom uppgiftsdomänen. Dessa tre 

dimensioner illustreras i figur elva som följer nedan. 

Figur 11.  (anpassad från Nielsen, 1993, s. 44) De tre dimensionerna 

som användarnas erfarenhet skiljer sig inom. 
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Inom dessa presenterade dimensioner är det mer än ofta användarens erfarenhet av 

systemet och därmed det specifika användargränssnittet som är den dimensionen som 

oftast hänvisas till när en användares erfarenhet och expertis diskuteras. Denna 

diskussion rör sig oftast angående en användares utveckling från novis till expert och 

hur denna inlärningskurva ser ut (Nielsen, 1993, s. 43). Skillnaden på inlärningskurvan 

när det kommer till att gå från novis till expert kan till stor del ligga i systemet och 

användargränssnittets designprocess; är det designat ur ett perspektiv där användarens 

förmåga att lära sig systemet snabbt står i fokus eller är det designat för att 

expertanvändare ska kunna använda det så pass effektivt som möjligt (Nielsen, 1993, ss. 

27-28). Detta är oftast ett medvetet beslut som har tagits under produktens 

designprocess då det finns olika system som har olika huvudsakliga användargrupper; 

ett gränssnitt som används vid installation av ett program är oftast utvecklat med endast 

novis-engångsanvändare i åtanke medans själva programmets användargränssnitt 

förmodligen har utvecklats för att även kunna tillgodose behov hos användare som så 

småningom ska bli experter (Nielsen, 1993, s. 45).  

Nielsens beskrivning av expert och novis-användare kan till viss del appliceras på 

användare i form av programmerare. Myers et al. (2016) delar upp programmerare i 

grupperna professionella programmerare, novis-programmerare och programmerare 

som slutanvändare. De professionella programmerare definieras som de som har en 

utbildning inom datorvetenskap eller liknande och arbetar inom ämnet, novis-

programmerare de som håller på att lära sig att bli professionella programmerare och 

programmerare som slutanvändare är de som programmerar för eget bruk och inte för 

att leverera för andra att använda. Myers et al. (2016) menar att programmerare ofta kan 

glömmas bort att räknas till användare och att många utav de traditionella 

användarcentrerade utvärderingsmetoderna även går att applicera på även 

programmerare och deras verktyg. Områden som dessa metoder kan appliceras på 

nämner Myers et al. (2016) som editorer och IDE:er, återanvändbara komponenter som 

API:er och bibliotek, dokumentation för verktyg och slutligen hur 

programmeringsspråken själva är designade och uppbyggda. 

3.2.3 Kontextuell undersökning 

En kontextuell undersökning innebär insamling av främst kvalitativ data i en miljö som 

är naturlig för användaren. Den utförs i en miljö där användaren dagligen använder 

systemet och består till stor del av observation av användaren när denne utför dagliga 

uppgifter i en naturlig kontext (Holzblatt & Beyer, s.11-12, 2014). Holzblatt och Beyer 

(s. 11, 2014) menar att detta är en nödvändig metod då de flesta användare själva inte är 

medvetna om vad de gör eller hur deras egentliga behov ser ut men är ofta mer än 

kapabla till att berätta och visa deras dagliga arbete i en omgivning som de känner sig 

bekväma i. Metoden möjliggör en djupare förståelse av användarens dagliga liv och 

därmed djupare förståelse för hur personen i fråga använder produkten. Faktorer som 

användare kan se som självklarheter eller inte själva vet hur de ska uttala uppenbaras i 

en kontextuell undersökning då det mer ofta än sällan är lättare för användare att 
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medvetet eller omedvetet visa dessa saker istället för att beskriva dem i en traditionell 

intervju. Dessa faktorer benämns som tyst kunskap och är en utav de svårare faktorerna 

att få en användare att uttala sig om (Holzblatt & Beyer, s.11-12, 2014).  

3.3 Teoretiskt ramverk 

För att ge ett analyserbart ramverk som är utformat utifrån studiens syfte har Nielsens 

(1993, s. 44) figur om de tre dimensionerna av en användares erfarenhet arbetats om. 

Axlarna i figuren representerar dimensionerna domänkunskap, expertis om systemet i 

fråga och erfarenhet av datorer. Då arbetet behandlar två skilda typer av CMS är både 

kunskap om CMS och de två olika CMS:en viktiga komponenter i definitionen av en 

användares relevanta erfarenhet. Då arbetet till stor del är centrerat runt redaktörer och 

deras arbete i respektive CMS har domänkunskap i detta arbete definieras som 

redaktionell kunskap och erfarenhet specifikt för den arbetsplats som redaktören i fråga 

arbetar på. Nielsens dimension erfarenhet av datorer har i det omarbetade ramverket 

definierats om till kunskap om CMS då det i detta arbete är den kunskap rörande datorer 

som är central. Axeln som i Nielsens figur benämns som Expertanvändare av systemet 

har arbetats om till två olika områden av kunskap; Kunskap om Episerver och Kunskap 

om Contentful. Den resulterande tabellen presenteras nedan som tabell ett. Användarna 

som analyseras i tabell ett fylls på i rader nedan där deras erfarenhet mäts med ”+” i 

respektive kolumn. 

Tabell 1. Den omarbetade tabellen utifrån Nielsens figur om användares olika 

dimensioner av kunskap och erfarenhet. 

Användare 
Kunskap om 

domänen 

Kunskap om 

CMS 

Kunskap om 

Episerver 

Kunskap om 

Contentful 

Person X     

 

3.4 Tidigare forskning  

Byrne (2005) beskriver sitt arbete ”Att applicera användbarhetsprinciper på CMS” att 

ett utav de största och svåraste stegen är att identifiera användarna och deras nivå av 

expertis i CMS:et. Han menar att det typiskt sätt finns två typer av användare; de som 

kan ses som expertanvändare som typiskt sätt har flera arbetsuppgifter i CMS:et än att 

bara arbeta med text och de mer lättviktiga användarna som ofta har mer monotona 

arbetsuppgifter. Detta kan dock ses som något förenklat då Byrne (2005) också 

beskriver att det ofta kan vara så att de mer lättviktiga användarna ibland kan stå för 

uppemot 80 procent av allt innehåll i CMS:et medan expertanvändarna står för de 

resterande 20 procenten. Problemet i detta scenario är att det ofta är de 80 procenten 
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som står för det minst viktiga innehållet och att det är arbetet som bedrivs av 

expertanvändarna som är det krävande arbetet. Detta betyder att det är expertanvändarna 

som är de användare som är i störst behov av ett CMS som stödjer ett användbart 

arbetssätt (Bryne, 2005).  

I de flesta fall när det kommer till att implementera ett CMS efterfrågas ett lätt CMS. 

Lätt i fallet med CMS definieras ofta som ett CMS med WYSIWYG funktionalitet. 

Byrne (2005) menar att detta inte är detsamma som ett ”lätt” och användbart CMS då 

tanken bakom funktionaliteten är att ge användare ett bekant användargränssnitt men att 

detta ofta ändå inte blir resultatet. Anledningen till detta presenteras som det faktum att 

den större delen av texteditering sker i en webbläsare som ger användaren ett annat 

gränssnitt än det som en ordbehandlare ger. I och med att webbläsaren är en tunnare 

klient än vad ett traditionellt ordbehandlingsprogram är resulterar det ofta i 

kompromisser gällande design. Exempelvis kan det resultera i förvirring gällande bakåt-

knappar och försämrad funktionalitet när det kommer till ”drag and drop” (Byrne, 

2005).  

Nedbal och Petz (2010) påstår i sin guide för att implementera tillgängliga CMS att 

även om det idag finns många webbsidor med en hög nivå av tillgänglighet så är det få 

CMS som har ett tillgängligt gränssnitt för den administrativa sidan. Studien i sig är 

centrerad runt tillgänglighet men Nedbal och Petz (2010) menar på att det är starkt 

ihopkopplat med användbarhet vilket oftast glöms bort när det kommer till den 

administrativa delen av en applikation. De introducerar även en metodologi för hur ett 

tillgängligt och användbart administrativt gränssnitt bör implementeras men menar att 

ytterligare forskning med en bredare användarskara krävs för att validera detta 

tillvägagångssätt som främst är baserat på WCAG-riktlinjerna (Nedbal & Petz, 2010).  
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ studie 

Datainsamlingen för detta examensarbete har sin grund i en kvalitativ metod. 

Besvarandet av arbetets frågeställningar har krävt en explorativ studie där skillnader och 

problem med de olika CMS:en har identifierats under arbetets gång och därmed varit 

med och format arbetets struktur och process. Detta har motiverat arbetets kvalitativa 

karaktär då informationen är främst tagen från intervjuer med personer och företag som 

bedömts som lämpade för att ge kvalificerad data. 

Bryman (2008) definierar en kvalitativ studie som en forskningsstrategi som kan utföras 

på en mängd olika sätt. Då denna studies datainsamling främst är baserad på intervjuer 

ligger tyngden på de intervjuades ord snarare än kvantitativ data. Därför har stor vikt 

lagts vid valet av intervjupersoner då antalet är mindre än vid en kvantitativ 

undersökning vilket medför att eventuella feltolkningar får en större inverkan på en 

studie av kvalitativ karaktär.  

4.2 Fallstudie 

En fallstudie har utförts efter studiens syfte där aktörer har valts ut efter att ett flertal 

olika faktorer och egenskaper. Då studiens syfte är mycket bred har studien utformats 

efter att ge en insikt i den problematiken som syftet beskriver och därmed ge en grund 

till vidare forskning. Fallstudien har utförts på så sätt att representativa aktörer valts ut 

och utifrån resultat samlat med dem som informationskällor har en hypotes utformats. 

Examensarbetet har sin utgång i Valtech vilket betyder att alla de studerade 

fallföretagen har en koppling till Valtech. I detta arbete innebär denna koppling att 

fallföretagen är Valtechs kunder och att Valtech på ett sätt eller annat varit involverade i 

utvecklingen av lösningen där respektive CMS är implementerat. Fallföretagen har valts 

ut efter ett antal olika specifikationer där den främsta är att det finns anställda på 

företaget som arbetar dagligen i antingen Episerver eller Contentful. Utöver detta har 

även faktorer som tillgängligheten hos redaktörer för deltagande i denna studie, i vilket 

stadium utvecklingen av lösningen är i och sekretessregler spelat in.  

4.2.1 Valtech 

Valtech är en global organisation som har verksamheter i Europa, Asien, Nordamerika 

och Australien och har över 2500 medarbetare. I denna rapport syftar dock Valtech den 

svenska verksamheten där det idag finns cirka 270 anställda på kontor i Sverige 

(Valtech.se, 2017a).  

Valtech är en digital partner som arbetar med att förena kreativitet, teknik och lättrörliga 

arbetssätt och har sin största del av verksamheten inom teknik då cirka två tredjedelar av 

företagets konsulter har en teknisk bakgrund medans den resterande tredjedelen har ett 
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fokus på strategi, upplevelse och design (Valtech.se, 2017a). I sina leverenaser arbetar 

företaget främst i form av tvärfunktionella team som arbetar agnostiskt i framtagandet 

och utvecklandet av lösningar för att tillgodose kundbehov (Valtech.se, 2017b).  

4.3 Val av intervjupersoner 

Då studien har utförts på befintliga användare av de olika CMS:en har undersökningen 

och intervjuerna skett enligt en metodik där användarna skiljer sig mellan olika system 

och därmed endast deltar i en session per system. Då användarna har valts ut genom att 

själv ställa upp för undersökningarna finns risken att de är vad Nielsen (1993, s. 48) 

definierar som superanvändare, det vill säga användare som är vana och bekväma med 

systemet i fråga, då de ofta är mer intresserade av teknologi och känner sig bekväma 

med att delta i undersökningar. Ett sätt att komma ifrån den problematiken och se till att 

spannet av erfarenhet och kunskap är jämt fördelat mellan användarna samt att komma 

ifrån individuella variationer är att undersöka ett stort antal användare. Detta har dock 

inte varit möjligt i denna studie på grund av redaktionernas storlek och 

sekretessbestämmelser som inte gjort det möjligt att bedriva undersökningen med 

utomstående användare på redan implementerade system. Istället har användare valts ut 

med hänsyn till deras erfarenhet i respektive CMS; det vill säga att minst en person som 

arbetar i respektive CMS inte är expert eller superanvändare. Detta har säkerställts med 

hjälp av en bakgrundsintervju som beskrivs närmare i kapitel 4.4.3.  

För att kunna identifiera möjliga fallföretag och därmed även intervjuobjekt har rollen 

som redaktör definierats utefter arbetsuppgifter då ett utav arbetets centrala delar är 

arbetssätt i respektive CMS. De arbetsuppgifter som har använts för att definiera rollen 

som redaktör innefattar publicering av innehåll på webbsida eller mobil applikation och 

uppdatering och utbyte av innehåll på webbsida eller mobil applikation. I de flesta fall, 

likt de i denna studie, innefattar en redaktörs roll fler arbetsuppgifter än de som nämns 

här men det är dessa grundläggande arbetsuppgifter som ligger till grund för urvalet av 

redaktörer. Urvalet är även baserat på att dessa arbetsuppgifter ska vara bland 

redaktörernas huvudsakliga åtaganden och att den större delen av det redaktionella 

arbetet ska ske i det CMS som är implementerat i den lösningen som redaktionens 

arbete berör. Detta medför att även valet av fallföretag har behövt uppfylla kravet att ha 

en redaktion med redaktörer som passar in på definitionen ovan.   

4.3.1 Fallföretag Episerver 

I den del av studien där Episerver som CMS har studerats har fallföretag delvis valts ut 

på basis av de tidigare nämnda kriterierna i kapitel 4.2. Då Episerver är ett CMS som 

mer ofta än sällan används som en komplett lösning med innehåll och presentation av 

innehåll har endast ett fallföretag valts ut då implementationerna och lösningarna 

involverande Episerver inte skiljer sig lika signifikant som de som innefattar Contentful 

i lösningsstacken. För att ändå ge en nyanserad bild av hur Episerver fungerar för olika 

användare har redaktörer valts ut med olika bakgrunder, datorvana och 

sysselsättningsgrad. 



 19 

4.3.2 Fallföretag Contentful 

Då Contentful är ett CMS som är byggt för att vara så anpassningsbart som möjligt rent 

tekniskt har två stycken fallföretag valts ut där respektive företag har implementerat 

Contentful på två olika sätt och där även arbetssätten skiljer sig. Detta för att få en bättre 

överblick över de olika arbetssätten som Contentful kan medföra. För att ge studien en 

jämförbar grund har kravet varit att det ska finnas liknande arbetsuppgifter och att 

respektive fallföretag ska vara i samma fas när det kommer till utveckling av deras 

respektive implementeringar av Contentful.  

4.3.3 Intervjupersoner på Valtech 

Studiens syfte har drivit arbetet mot en studie som både innefattar ett 

användarperspektiv och ett tekniskt perspektiv. Detta medför att intervjuer med 

personer som har arbetat med lösningen rent tekniskt och personer som har arbetat i en 

drivande administrativ roll har varit nödvändiga. I detta fall har intervjuer med både 

projektledare och två utvecklare genomförts för att bidra till nödvändiga perspektiv.  

Då studien har sin bas i Valtech och det är där en stor del av den tekniska kompetensen 

finns för respektive fall har de tekniska intervjuerna skett med personer som är anställda 

på Valtech. De två utvecklare som har intervjuats där har båda kunskaper och erfarenhet 

av att jobba med Episerver och Contentful. Var person har dock mer kunskap och 

intresse rörande ett av de studerade CMS:en. Utvecklarna har alltså valts ut på grund av 

deras erfarenhet och kunskap om respektive CMS. Intervjuerna utformades för att förstå 

tekniska för- och nackdelar men även för att förstå hur inlärningskurvorna ser ut både 

för utvecklare och redaktörer i respektive CMS. Då projekten har utvecklats med 

iterativa metoder enligt SCRUM har då utvecklarna haft kontinuerlig kontakt med 

användarna i form av redaktörerna och har även varit med vid överlämning i projektens 

slutfaser. Detta medför att de även har insikter i hur första inlärningsfasen har sett ut hos 

redaktörerna. Samtliga intervjuer med utvecklarna har spelats in för att sedan kunna 

transkriberas.  

Projektledaren är den tredje personen som har intervjuats utanför den kontextuella 

undersökningen. Personen i fråga har valts ut för att ge en överblick över hur projekt 

med olika CMS skiljer sig sinsemellan. Detta innefattar allt från ett ekonomiskt 

perspektiv, attityder mot respektive CMS hos inblandade parter och även motiv bakom 

val av CMS vid uppstart av projekt.  

4.4 Anonymisering av intervjupersoner och företag 

Då samtliga intervjuer har utförts på grundvillkoret att de intervjuade personerna ska 

förbli anonyma under arbetets gång har de anonymiserats i denna rapport. Då arbetet har 

skett med sin grund Valtech har det sedan start klargjorts att det kommer framgå att 

företagen som intervjuade redaktörerna arbetar på är kunder till Valtech vilket samtliga 

intervjuade personer har godkänt. Intervjuer med utvecklare och projektledare har skett 
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på Valtech och de har godkänt att det kommer framgå i arbetet att de arbetar för 

Valtech. I tabell två nedan följer en sammanfattning av samtliga intervjuade personer 

och deras respektive position.  

Tabell 2. Samtliga intervjuade personer och deras respektive position. Var person har 

även en benämning som presenteras inom parantes. Denna används för att referera till 

korresponderade person genom rapporten.  

Företag Roll 

Valtech 

Projektledare (P1) 

Utvecklare Contentful med erfarenhet av 

Episerver (U1) 

Utvecklare Episerver med erfarenhet av 

Contentful (U2) 

Fallföretag Episerver 

Redaktör 1 Heltid (E1) 

Redaktör 2 Heltid (E2) 

Redaktör Deltid (E3) 

Fallföretag 1 Contentful Redaktör och UX-designer (C1) 

Fallföretag 2 Contentful Redaktör (C2) 

 

4.5 Expertgranskning 

Expertgranskning är en heuristisk utvärderingsmetod. En heuristisk utvärderingsmetod 

betyder att en utvärdering utförs av en eller fler experter som utvärderar systemet efter 

ett antal olika användbarhetsprinciper som kallas heuristik (Rogers et al, s. 506, 2011). 

Nielsen specificerade 1994 ett set av användbarhetsprinciper som inkluderar; synlighet 

av ett systems status, likhet mellan systemet och verkligheten, användarens kontroll och 

frihet, konsistens och standard, förbyggnad mot fel, igenkännande istället för 

ihågkommande, flexibilitet och effektivitet vid användning, estetisk och minimalistisk 

design, hjälp för användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel samt 

hjälp och dokumentation (Rogers et Al, s. 506-507, 2011).  

En expertutvärdering utformas på liknande sätt men experten är redan medveten och 

bekant med användbarhetsprinciperna och därmed inte behöver använda ett specificerat 
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set av principer vilket medför att den utförda utvärderingen ofta blir mindre formell 

(Rogers et al, s. 507, 2011; Usability.gov, 2017).  

I denna studie har författaren delvis agerat som expert i en expertgranskning som 

används som komplement till de utförda intervjuerna och undersökningarna. Detta är 

nödvändigt då inte varje aspekt som tagits upp angående ett utav CMS:en har tagits upp 

om det andra. I dessa fall har expertutvärderingen kompletterat analysen där en åsikt har 

saknats från de intervjuade personerna i specifika aspekter gällande ett utav CMS:en. 

4.6 Semistrukturerad intervju 

Intervjuer med utvecklare, projektledare och redaktörer har skett enligt en 

semistrukturerad metodik. I intervjuerna med de tre olika rollerna har frågorna och 

målen skilt sig emellan men samma metodik har legat till grund för samtliga intervjuer. 

Den semistrukturerade metodiken har valts på grund av att alla intervjuer har ett tydligt 

mål men studien är fortfarande i stor utsträckning explorativ vilket gör att intervjuerna 

måste lämna rum till oförutsägbara ämnen och aspekter. I samtliga intervjuer har ett 

fåtal grundläggande frågor specificerats för att se till att målet med intervjun uppnås och 

utifrån dessa har sedan ett antal mer ingående och precisa frågor ställts. 

4.6.1 Semistrukturerad intervju projektledare 

Då projektledarens roll i projekt involverande de studerade CMS:en är en övergripande 

roll med fokus på kundkontakt och ledning av projektet och det involverande teamet så 

har frågorna utformats för att återspegla detta och ge rättvisa för svar som berör teamets 

arbete och inställning. De övergripande frågor som intervjun är tänkt att besvara är 

specificerade nedan: 

1. Hur skiljer sig projekt vid start där Contentful respektive Episerver används? 

2. Vad finns det för incitament för val av Contentful respektive Episerver som 

CMS? 

3. Hur skiljer sig projekt där Episerver respektive Contentful används? 

Utifrån ovanstående frågor har de precisa intervjufrågorna specificerats. Dessa finns i 

sin precisa form detaljredovisade i appendix B. Då intervjun har skett enligt den 

semistrukturerade metodiken har utrymme getts till följdfrågor och byte av ämne under 

intervjun. De följdfrågor som har uppkommit under intervjun finns ej specificerade i 

appendix B.  

De tre frågorna som har utformats för att vara ledande i att identifiera de för- och 

nackdelar som finns med de båda CMS:en och är utformade för att kunna ge svar i de 

dimensioner som projektledaren är aktiv inom. Det vill säga att utan att veta 

projektledarens tekniska bakgrund, erfarenhet av ekonomi eller kunskap om CMS:en 

ska de kunna besvaras med den kunskap som finns. 
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4.6.2 Semistrukturerade intervjuer utvecklare 

I studien har två intervjuer utförts med två olika utvecklare som båda har erfarenhet av 

Episerver och Contentful men där både har mer expertis om Episerver respektive 

Contentful. I dessa intervjuer som också utförts enligt semistrukturerad metodik så har 

fokus främst legat på att identifiera de tekniska skillnader och för- och nackdelar som 

finns med respektive CMS. Då expertisen är något annorlunda hos respektive utvecklare 

så har även frågorna skiljt sig något mellan de olika intervjuerna. Det grundläggande 

målet med intervjuerna har dock varit detsamma och det är utifrån detta som tre 

huvudfrågor, likt de i intervjun med projektledaren, har specificerats. De mer ingående 

frågorna som följer av dessa har utvecklats baserats på individens expertis. Intervjuerna 

startades i frågor som berörde utvecklarnas bakgrund och erfarenhet vilket följdes av 

frågor baserade på de två olika huvudfrågorna; 

1. Vilka tekniska för- och nackdelar medför respektive CMS? 

2. Hur lätt alternativt svårt är det att arbeta med respektive CMS? 

Fråga nummer två berör inte bara utvecklarnas arbete utan även deras erfarenhet av hur 

det är för redaktörer att arbeta i CMS:en då de vid en överlämning av lösningen har 

behövt förklarat för redaktörer hur lösningen fungerar och hur de som redaktörer kan 

arbeta i CMS:et.  

De individbaserade frågorna som har ställts under intervjuerna finns i detalj 

specificerade i appendix C för utvecklare U1 vars expertis är Contentful och appendix D 

för utvecklare U2 vars expertis är Episerver. Någonting att notera är att även om de 

båda utvecklarna har erfarenhet av båda CMS:en så är Contentful fortfarande mycket 

nyare och därmed finns det färre projekt som har utförts med det CMS:et vilket medför 

att utvecklare U1:s kunskap och erfarenhet av Episerver är mer omfattande än U2:s 

kunskap om Contentful.  

4.6.3 Semistrukturerad intervju redaktörer 

Intervjuerna med redaktörer har skett i tre olika faser där den första har varit en 

bakgrundsintervju med användaren i fråga, den andra en semistrukturerad intervju och 

den sista delen en kontextuell undersökning. Bakgrundsintervjun har använts för att 

skapa en djupare förståelse i hur användaren uppfattar och använder CMS:et med fokus 

på aspekter som tekniskt kunnande och tidigare relevanta erfarenheter. I denna studie 

har bakgrundsintervjun skett digitalt så att respondenterna ska få chansen att tänka efter 

när det kommer till exakta namn och årtal på tidigare arbetsplatser och utbildningar. Det 

är alltså inte en del av den semistrukturerade intervjun men under den fysiska intervjun 

så har möjligheten getts att förtydliga de svar som getts i skrift om oklarheter har 

uppkommit. 

Den första delen av intervjun är främst till för att redaktören ska få beskriva och 

identifiera vilka huvudsakliga mål som de arbetar mot och sedan hur de mer specifikt 
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arbetar mot dessa mål i CMS:et. Denna delen av intervjun sker på ett semistrukturerat 

sätt så att utrymme finns för att utveckla intressanta eller oklara delar av intervjun, 

vilket även lämnar även utrymme för saker som inte kunnat förutspås. Frågorna i 

intervjuerna har utformats från tre stycken huvudsakliga frågor.  

1. Vilka mål arbetar redaktörerna mot? 

2. Hur arbetar redaktörerna i CMS:et mot dessa mål? 

3. Vad skulle redaktörerna rent objektivt önska av CMS:et för att underlätta deras 

dagliga arbete? 

Dessa tre frågor har ett antal delfrågor som finns specificerade i appendix A. Deras 

största roll har varit att hjälpa till att förstå när målet med intervjun har blivit uppfyllt, 

det vill säga när dessa tre frågor har blivit besvarade. Den sista frågan av de tre 

representerar den sista delen innan den rent kontextuella delen av intervjun. I denna del 

är det tänkt att redaktörerna ska få en chans att drömma om hur ett optimalt CMS skulle 

fungera. Detta optimala CMS skulle då vara skräddarsytt just efter dem och inte 

optimalt i tanken att det ska kunna tillgodose så många personers behov som möjligt. 

Motivationen bakom detta tillvägagångssätt har varit att öppna redaktörernas ögon för 

vad som skulle kunna göras annorlunda tills att de själva får visa sitt eget arbetssätt i 

CMS:et.  

4.7 Kontextuell undersökning 

Den avslutande delen av studiens praktiska del involverande redaktörerna är den 

kontextuella undersökningen där samtliga redaktörer har deltagit i en kontextuell 

undersökning där personen får visa hur de arbetar i CMS:et genom att utföra dagliga 

arbetsuppgifter och beskriva tankeprocessen bakom varje handling. Denna typ av 

intervju har dock endast varit aktuell för redaktörerna som blivit intervjuade, då det är 

de som arbetar i CMS:et.  

Den kontextuella undersökningen har genomförts enligt en mästar-lärling metodik där 

den intervjuade personen har fått beskriva och motivera sina handlingar för den 

intervjuande parten. Det vill säga att personen som utför intervjun blir behandlad som 

en lärling som ska lära sig systemet och de medföljande arbetssätten. Samtliga 

handlingar och kommentarer har både antecknats och spelats in med mikrofon för att 

senare kunna transkriberas och analyseras. Dessa intervjuer inkluderar även en sista del 

där diskussionen kring hur ett CMS skulle kunna göras bättre är central. Den delen har 

placerats efter den rent kontextuella aspekten av intervjun för att den kontextuella 

intervjun ska kunna fungera som underlag till diskussionen.  

Redaktörernas intervjuer finns specificerade med datum, plats och tid i tabell tre som 

följer nedan:  

Tabell 3. Kontextuella undersökningar med redaktörer 
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Redaktör Datum Plats Längd 

E1 20-06-2017 
Arbetsplats 

redaktionen 
23 minuter 

E2 20-06-2017  
Arbetsplats 

redaktionen 
27 minuter 

E3 30-06-2017 

Temporär 

arbetsplats vid 

redaktionen 

20 minuter 

C1 05-07-2017 
Vanlig arbetsplats 

och mötesrum 
18 minuter 

C2 26-07-2017 
Mötesrum på 

kontoret 
35 minuter 

 

På grund av sekretess var det inte möjligt att sitta med vid redaktör C2:s vanliga 

arbetsplats. C2 hade dock med sig sin dator som hen arbetar i vanligtvis, vilket C2 

menar är det arbetsredskap som används konstant även om den vanliga arbetsplatsen ger 

närmare kontakt med kollegor.  
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5. Data/Resultat 

5.1 Intervju med projektledare 

I kapitel 5.1.1 följer en sammanfattning av intervjun som är utförd enligt den metod 

beskriven i kapitel 4.6.1. Projektledare P1 har arbetat med projekt som både använder 

sig av Episerver som CMS och projekt som använder sig av Contentful som CMS. 

5.1.1 Intervju med Projektledare P1 

Projektledare P1 roll som projektledare innefattar utöver projektledning även en del 

teamledning och kundkontakt där P1 beskriver rollen som kundens väg in i teamet. P1 

beskriver sitt arbete som varierande med uppgifter som innefattar allt från att hjälpa 

kunder att skriva och prioritera projektens ”backlog” alternativt att göra det åt dem till 

mer projektkoordinerande uppgifter som övergripande bemanning, tidsplanering och 

estimat samt projektifiering av insatser. P1 har varit medverkande vid uppstart av både 

projekt som använder sig av Episerver och Contentful, men vill poängtera att 

Contentful-projekten ar varit betydligt mindre omfattande och även mindre till antalet 

än Episerver-projekten.  

▪ Hur skiljer sig projekt vid start där Contentful respektive Episerver används? 

Gällande uppstart av projekt med respektive CMS menar P1 att Episerver kan vara 

relativt tidskrävande om även servrar ska komma från Episerver, då en beställning 

måste göras till Episerver Hosting. När det kommer till Contentful är det ju väldigt 

varierande beroende på val av metod för förvaltning av lösningen men P1 menar att de 

utvecklare hen talat med är mer positivt inställda till CMS:ets lösning. Hen menar att 

inställningen hos utvecklare när det kommer till tekniker inte är att glömma bort då en 

positivare upplevelse och inställning ofta resulterar i nyfikenhet vilket i sin tur resulterar 

i en snabbare och bättre lösning.  

▪ Vad finns det för incitament för val av Contentful respektive Episerver som 

CMS? 

När det kommer till valet av CMS till en lösning identifierar P1 olika motiv bakom valet 

av Episerver och valet av att använda Contentful. Hen menar att Episerver ofta är ett 

bekvämt val då det är ett CMS som har en stor användarbas och att chansen är därmed 

stor att det är många kunder som har en tidigare erfarenhet av det och kan därför få mer 

stöd, speciellt sett ur ett redaktörsperspektiv. P1 menar att Contentful ses som mer av en 

uppstickare än Episerver men att det samtidigt ses som mer flexibelt och Episerver som 

något tyngre. Dock medför detta att Contentful inte har lika mycket initialt stöd för 

redaktörerna som det finns att tillgå med Episerver, detta kan dock vara någonting som 

fungerar för redaktörer som inte har lika omfattande redaktionella uppgifter. P1 menar 

dock att trots detta så ger Episerver inte överdrivet mycket gratis funktionalitet och att 



 26 

det ändå ställer höga krav på utvecklingen från Valtechs sida för att leverera en bra 

användarupplevelse. 

När det kommer till prisplaner hos de olika kan P1 inte uttala sig helt säkert i hur de 

billigaste prisplanerna ser ut hos Episerver men menar att de i jämförelse med 

Contentful är signifikant mycket dyrare då Contentful har en gratisplan och går att 

finansiera ur en privatpersons ficka förutsatt att trafiken inte är för stor och att den 

förvaltas på exempelvis Amazon Web Services (AWS) eller en liknande molnbaserad 

tjänst.  

När det kommer till Contentful identifierar P1 den största fördelen med CMS:et att det 

är nytt och att det även har blivit ett omtalat samtalsämne bland branschkunniga 

människor. Därför menar hen att det medför att utvecklare ofta tycker att det är mer 

spännande, det har inget värde i sig menar P1 men vill ändå påpeka att det är någonting 

som gör förutsättningarna för projektet bättre. Sen är det även den ekonomiska 

aspekten; att det finns en gratisversion av Contentful och den tekniska aspekten; att det 

är väldigt flexibelt och lättviktigt att arbeta med. Det negativa som P1 kan tänka sig 

med Contentful är främst att produkten kan missuppfattas; att det finns förväntningar på 

funktionalitet som finns hos traditionella CMS som inte finns hos Contentful.  

▪ Hur skiljer sig projekt där Episerver respektive Contentful används? 

När det kommer till projektform är det mest teknikformen som skiljer sig berättar P1, 

själva projektformen förblir densamma i de projekten hen har jobbat i då det är samma 

faser och behov som ska tillfredsställas. Faktorer som tillgångar till tredjeparts lösningar 

och kunskap från tidigare projekt är saker som talar till Episervers fördel men ingenting 

som är avgörande i projektens utformning menar P1. P1 menar även att den absolut 

största fördelen med Episerver är att det är någonting kunder förstår, de vet vad de 

kommer få och de kan vara säkra på att det är någonting som finns kvar år framöver. 

När det kommer till nackdelar med att arbeta med Episerver är det främst frågan om 

pengar som kommer upp; det är en del fasta kostnader som inte går att undvika vilket 

kan då påverka utvecklingstiden om det är en kund med en mindre budget.  

5.2 Intervjuer med Redaktörer 

Samtliga intervjuer med alla redaktörer har skett enligt metod presenterad i kapitel 4.6 

och 4.7. Först presenteras en sammanfattning av den del användarens bakgrund som är 

relevant för studien som sedan följs av en sammanfattning av de genomförda 

kontextuella intervjuerna. Redaktörerna benämns som E+nummer och C+nummer där E 

representerar att redaktören arbetar med Episerver och C att redaktören arbetar med 

Contentful. Av de intervjuade parterna som arbetar med Episerver är samtliga 

verksamma på samma redaktion men de två intervjuade redaktörerna som arbetar med 

Contentful arbetar på två olika företag med olika lösningar där Contentful är 

implementerat. Intervjuerna har förkortats och de återberättas i stora drag med centrala 

huvudpoänger. Arbetssätt som berör den anpassade sidan av CMS:et som endast är 
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skapad för redaktionen har i så stor utsträckning som möjligt lämnats utanför de 

följande sammanfattningarna i kapitel 5.2.1 till 5.2.5. 

5.2.1 Intervju med Redaktör 1 

Tabell 4. Sammanfattning av relevant bakgrund för redaktör E1. 

CMS som redaktören arbetar med 

dagligen 
Episerver 

Utbildning 

▪ Kandidatexamen i Journalistik och 

multimedia 

▪ Poppius journalistskola 

Arbetserfarenhet 
Arbetat på nuvarande arbetsplats med liknande 

arbetsuppgifter i 6,5 år. 

Relevant teknisk erfarenhet 

▪ Tidigare erfarenhet av Wordpress 

▪ Kurs i HTML 

▪ Aktiv användare av sociala medier och kodat 

egna bloggar 

Nuvarande arbetsuppgifter 

▪ Webbredaktör 

▪ Ansvar för bloggar och sociala medier 

▪ Projektledare för redaktionens mobila 

applikationer 

 

▪ Vilka mål arbetar redaktörerna mot? 

Redaktör E1 beskriver målet med hemsidan att främst vara att information kommer 

fram till allmänheten och media från offentliga organisationer vilket innebär att ett utav 

delmålen är att nå ut till så många personer som möjligt och även så snabbt som möjligt 

då en del av kommunikationen på sidan sker vid större händelser. E1 menar att 

informationsspridning är en stor del av sidan och det är därför viktigt att nå precis rätt 

personer som berörs av viss information.  

▪ Hur arbetar redaktörerna i CMS:et mot dessa mål? 
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För att nå dessa mål arbetar E1 dagligen med innehåll till webbplatsen, inte bara att 

aktivt skriva det utan att söka efter nyheter och även att analysera det innehåll som idag 

finns på sidan. För att söka reda på rätt innehåll finns en detaljerad strategi som 

redaktionen följer vid fasta tider varje dag, det är en person som utför den varje gång 

och vem det är kan varier från gång till gång. Är det dock en stor händelse som infaller 

gäller det att få ut information snarast möjligt.  

Det arbete som E1 oftast utför i Episerver är textinmatning när det kommer till 

regelbunden informations- och nyhetspublicering. Vid en större händelse kan det hända 

att en ny sida måste skapas från grunden men E1 menar att detta inte är mycket svårare 

än att skapa vanliga nyhetsinlägg, då beståndsdelarna i form av block är vad som bygger 

upp en ny sida. Enligt hen är båda arbetena väldigt logiska och kräver inte högt tekniskt 

kunnande. Det har varit mindre logiskt i tidigare versioner av Episerver men i den 

version som de arbetar med idag är det lätthanterligt, E1 menar också på att det blir 

väldigt självförklarande när Episervers struktur för både innehåll och media liknar 

mappstrukturen hos operativsystemet Windows. Detta är också en stor anledning till att 

lite mindre vana användare som de konsulter som arbetar vid behov på redaktionen kan 

lätt lära sig Episerver; det liknar någonting som de har tidigare erfarenhet av. Detta är 

även något som E1 själv kommer ihåg vid första mötet med Episerver; det var lätt att 

lära sig och till viss del självförklarande.  

Vid textinmatning föredrar E1 att skriva direkt i Episervers textblock och använder 

Episervers redigerarläge där innehåll matas in genom formulär. E1 menar att Episervers 

funktionalitet att kunna förhandsvisa inlägg och sidor innan publicering är en stor 

anledning till att hen inte längre använder anteckningar som mellanhand att skriva innan 

publicering då förhandsvisningen ger en trygghet att veta hur innehållet kommer se ut 

vid publicering. Det har tidigare hänt att konsulter har använt Microsoft Word att skriva 

text i och sedan klistra in det direkt i Episerver. Detta resulterar i att tecken som i Word 

är osynliga följer med och orsakar konstiga radbryt och andra layoutproblem vid 

rendering. E1 beskriver att det till och med har hänt att hemsidan lagt ner på grund av 

felaktiga tecken i textfälten efter användandet av Word, detta ska dock vara åtgärdat nu 

och omöjligt att åstadkomma. Hen menar också att det blir svårt för främst konsulter 

som kanske inte har så stark teknisk bakgrund att se vad som skulle kunna skilja sig i 

HTML-koden.  

Bildredigering, mediehantering och versionshantering nämner E1 som funktionalitet 

som används mer sällan, det vill säga vid sin höjd någon gång i månaden. Dessa 

funktioner beskriver hen som något mer ”knöliga” och mindre logiska. När det kommer 

till bildredigering används Photoshop oftast och läggs in direkt i Episerver i färdiga och 

förbestämda format. Dock måste fortfarande Episerver används vid inläggning av 

beskrivningar till bilder och alt-texter.  

▪ Vad skulle redaktörerna rent objektivt önska av CMS:et för att underlätta deras 

dagliga arbete? 
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När det kommer till fri önskan om ett helt nydesignat CMS så skulle E1 önska att 

Episerver fungerade ännu mer visuellt och att gränssnittet fungerade mer i stil liknande 

Wordpress.  

5.2.2 Intervju med Redaktör 2 

Tabell 5. Sammanfattning av relevant bakgrund för redaktör E2 

CMS som redaktören arbetar med 

dagligen 
Episerver 

Utbildning 

▪ Radiolinjen Vara folkhögskola 

▪ Fil kand. Statsvetenskap med inriktning 

journalistik och medieteknik 

Arbetserfarenhet 
Arbetat på nuvarande arbetsplats med liknande 

arbetsuppgifter i 8 år. 

Relevant teknisk erfarenhet 
▪ Tidigare erfarenhet av Wordpress 

Nuvarande arbetsuppgifter 
▪ Webbredaktör 

 

▪ Vilka mål arbetar redaktörerna mot? 

Redaktör E2 beskriver syftet med hemsidan som att ge förenklad och lättöverskådlig 

information till allmänheten från Sveriges myndigheter. Informationen som förmedlas 

ska både beröra händelser idag och vara utbildande i syftet att förbereda människor för 

eventuella kommande händelser. E2 menar att då de inte kan konkurrera med medierna i 

snabbhet när det kommer till informations och nyhetsspridning är målet att ha så bra 

bekräftad information från myndigheterna så snabbt som möjligt. Långsiktigt beskriver 

E2 målen som att hela Sveriges befolkning skall känna till vilka de är och veta i vilka 

situationer de ska vända sig till deras kanaler för information. 

▪ Hur arbetar redaktörerna i CMS:et mot dessa mål?  

Likt redaktör E1 arbetar E2 även främst med innehåll till webbplatsen, både genom 

aktivt sökande men även genom att bearbeta information för att sedan publicera den 

med hjälp av Episerver. När det kommer till att bearbeta information är mycket arbete 

som ligger i att se till att den informationen som redan finns på sidan är uppdaterad och 
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aktuell. För att göra detta arbete aktuellt beskriver E2 att olika redaktörer på redaktionen 

har ansvarsområden för separata områden på hemsidan som beskriver olika typer av 

händelser. Den största delen av det dagliga arbetet som sker i Episerver sker i form av 

textinmatning och publicering. E2 arbetar främst i editerarläget där texinmatning sker 

genom formulär och inte i ”on page editing”. När det kommer till förhandsvisning innan 

publicering menar E2 att detta endast var något hen gjorde i början när sidan lanserads. 

Idag används det bara i enstaka fall då E2 menar att de i redaktionen vid detta laget vet 

hur saker kommer se ut vid publicering.  

E2 beskriver också att ett stort arbete ligger i att arbeta med vad Episerver benämner om 

Block och Blockbehållare. Dessa används för många olika typer av innehåll på sidan 

och en stor andel ligger i att skapa puffar till olika innehåll på förstasidan och visa olika 

teman som ändras emellanåt. E2 beskriver dessa block och blockbehållare som smidiga 

men att de har något många nivåer för innehåll och det kan vara svårt att orientera sig i 

om man är i behållaren, blocket eller ännu en nivå djupare. Speciellt krångligt kan det 

vara att hitta rätt block och behållare i sidträdet, när man vet var man vill redigera men 

inte kommer ihåg vad blocken heter. Även om E2 själv inte råkar ut för detta lika ofta 

längre var det något om kunde hända i början och som idag händer konsulter som har 

betydligt mindre erfarenhet av Episerver. Detta är dock någonting som är specifikt för 

implementationen av Episerver och inte Episerver som CMS.  

När det kommer till saker som funktionalitet som E2 använder mer sällan nämner hen 

främst mediahantering och Episervers egna redigeringsverktyg för bilder. Likt E1 

använder E2 också Photoshop för att redigera bilder då hen beskriver Episervers verktyg 

som något ”bökig” och att externa verktyg som Photoshop ger en bättre överblick. E2 

skulle önska av redigeringsverktyget i Episerver att det hade bättre funktionalitet för att 

skala bilderna automatiskt då det skulle underlätta E2s arbete att inte behöva sitta 

redigera formaten i förhand. Utöver denna arbetsprocess jobbar även E2 först i 

Anteckningar där hen skriver sina inlägg för att sedan lägga in dem i Episerver likt E1 

beskriver E2 att Microsoft Word skapar formateringsproblem när det klistras in innehåll 

direkt från Word in i Episerver.  

När det kommer till att lära sig Episerver tror E2 att det är relativt lätt för nya personer 

men att det kan vara lite krångligare är att hantera alla olika nivåer som behövs gå 

igenom vid redigering och skapandet av nya inlägg. Det blir ofta mycket hierarkiskt och 

är lätt att tappa bort sig. E2 menar att ”on-page editing” är en bra funktionalitet men att 

det behövs mer när nya inlägg skrivs. Detta betyder att det oftast är det renodlade 

editerarläget som används vid redigering och det är här som det kan bli lätt att tappa 

bort sig i de olika nivåerna av block och blockbehållare. Utöver detta beskriver E2 att 

det är många fält som ska fyllas i vid publicering av ett inlägg och att det därför kan bli 

en del fält som glöms bort vid publicering, speciellt när det kommer till konsulterande 

redaktörer. Detta är dock till stor del en egenskap som är specifik för Valtechs 

anpassade implementation av Episerver till just denna redaktion.  
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▪ Vad skulle redaktörerna rent objektivt önska av CMS:et för att underlätta deras 

dagliga arbete? 

När det kommer till fria önskemål i hur deras CMS skulle se ut och fungera är det 

främst lösningen på de hierarkiska problemen som står i centrum. E2 beskriver en 

vision av att till en största del arbeta platt, liknande de verktyg som tidningar arbetar 

med layout som är baserad på drag and drop. Verktyget skulle alltså få fungera så att det 

finns olika fördefinierade fält som olika typer av innehåll kan dras in i. Det skulle alltså 

inte finnas någon undermeny allting skulle vara tillgängligt utan att behöva klicka sig 

ner i undermenyer. E2 menar också att det till stor del skulle kunna fungera likt 

Episervers on-page editering fast med fler möjligheter att dra in olika typer av innehåll 

och att kunna ha mer funktionalitet än vad det läget idag erbjuder. Utöver att lösa de 

hierarkiska problemen skulle E2 även vilja att en del av delmomenten inför publicering 

automatiserades. Bildredigeringen är en utav sakerna som nämns och därmed 

skalningen av bilder, det vill säga att vid uppladdning av en bild skulle skalningen lösas 

per automatik. Ännu en funktionalitet som till stor del skulle kunna automatiseras är 

skapandet av länkar där det idag kommer upp en ruta med olika val att fylla i. E2 säger 

att redaktionen idag använder i princip samma inställningar när det kommer till länkar 

och att det i stor grad skulle kunna lösas genom att ha fördefinierade inställningar.  

E2 menar att dessa förändringar av både CMS och därmed arbetssätt skulle underlätta 

vid akuta lägen då information måste ut snabbt. Hen beskriver att en enklare uppgift 

som att lägga in en nyhet idag skulle ta cirka fem minuter (ibland tio om det är lite mer 

komplext) innan det är klart för publicering, givet att redaktören vet vad som ska 

skrivas, men önskar att detta arbete högst skulle ta två minuter.  

5.2.3 Intervju med Redaktör 3 

Tabell 6. Sammanfattning av relevant bakgrund för redaktör E3. 

CMS som redaktören arbetar med 

dagligen 
Episerver 

Utbildning 

▪ Journalisthögskolan, Stockholms universitet 

▪ Fil. Kand. Kulturvetarlinjen, Stockholms 

universitet 

▪ Fristående webredaktörskurs 

Arbetserfarenhet 
Arbetat på nuvarande arbetsplats med liknande 

arbetsuppgifter i 3 år på deltid. 
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Relevant teknisk erfarenhet 

▪ Arbetat i ett CMS tidigare som hen ej vet 

namnet på. 

▪ Webbredaktörskurs 

▪ Beskriver sig själv som inte tillhörande den 

naturligt digitala generationen 

Nuvarande arbetsuppgifter 
▪ Konsulterande webbredaktör 

 

Till skillnad från redaktör E1 och E2 arbetar redaktör E3 som konsult på redaktionen 

och arbetar i snitt mellan två och fem dagar per månad. Det vill säga att arbetet på 

redaktionen inte är hens huvudsakliga sysselsättning. 

▪ Vilka mål arbetar redaktörerna mot? 

E3:s beskrivning av hemsidans mål är att sprida korrekt information från myndigheterna 

till allmänheten å snabbt som möjligt. Långsiktigt beskriver hen även att utveckla själva 

hemsidan med fokus på rörliga och vanliga bilder.  

▪ Hur arbetar redaktörerna i CMS:et mot dessa mål?  

Dagligen när E3 är på redaktionen arbetar hen mot dessa mål främst genom sökning av 

information och sedan publicering av den. Det är alltså främst textinmatning och 

publicering som E3 använder sig av, bildredigering kan hända någon gång men är 

ovanligt. När det kommer till textinmatning använder sig E3 av Anteckningar innan 

publicering. Ibland händer det fortfarande att E3 även använder sig av Word innan 

publicering, främst för att använda stavningskontrollen men även för att det är lättare att 

se formateringen där eftersom möjligheten att se alla tecknen finns. Dock använder E3 

idag anteckningar som mellanhand och kopierar över saker till dit innan det tillslut 

hamnar i Episerver. Detta på grund av att det annars skulle bli problem med oönskade 

tecken som hamnar i Episerver. Då E3 inte vet hur eller om funktionaliteten att se 

samtliga tecken finns i Episerver beskriver hen att det ibland kan vara krångligt med att 

förstå formateringen och det ofta dyker upp blanka delar där de inte är önskade. E3 

menar också att en stor motivation bakom användandet av främst Anteckningar är 

säkerheten i att om något skulle hända vid publicering och arbete i Episerver så finns 

fortfarande texten kvar. Dock är det inte alltid möjligt att använda anteckningar då det 

ibland kan komma akuta nyheter vilket leder till att informationen måste bearbetas 

direkt i Episerver på grund av tidspress.  

E3 beskriver användandet av bildinmatning som ganska ”knöligt” men menar att hen 

inte är helt säker på detta är på grund av att det går lång tid mellan 

användningstillfällena eller om det är på grund av funktionen i sig. Utöver detta 
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beskriver E3 att det kan vara något svårt att navigera i Episerver, både när det kommer 

till olika lägen som hen är inne i och allmän orientering i applikationen. Detta berör 

även blocken som används; problem att förstå navigeringen mellan de olika nivåerna 

och även begreppen med vad som är ett block och vad som är en blockbehållare. E3 

nämner även att hen är något förvirrad gällande de olika sidträden för media och 

innehåll på sidan, speciellt det sidträdet som traditionellt sätt finns på höger sida; vad är 

det som är vad och vad är den exakta skillnaden mellan media och block? 

▪ Vad skulle redaktörerna rent objektivt önska av CMS:et för att underlätta deras 

dagliga arbete? 

I sina önskemål om hur ett CMS skulle kunna fungera önskar E3 främst lösningar på de 

tidigare nämnda problemen; stavningskontroll och möjligheten att se samtliga tecken 

vid textinmatning; en funktionalitet likt den som finnes i Microsofts Word. När det 

kommer till utseende och arbetssätt beskriver E3 en önskan om att kunna arbeta mer 

grafiskt och att användaren får mer feedback på var denne befinner sig. En 

funktionalitet som nämns är önskan att kunna gå tillbaka samtidigt som det visas i 

sidträdet exakt var på sidan personen i fråga befinner sig.  

5.2.4 Intervju med Redaktör 4 

Tabell 7. Sammanfattning av relevant bakgrund för redaktör C1. 

CMS som redaktören arbetar med 

dagligen 
Contentful 

Utbildning 

▪ Kand. IT, medier och design 

▪ Master Interactive media design 

Arbetserfarenhet 
Arbetat på nuvarande arbetsplats med liknande 

arbetsuppgifter i 1 år.  

Relevant teknisk erfarenhet 

▪ Erfarenhet av Wordpress 

▪ Viss utbildning inom programmering 

▪ Arbetat som utvecklare 

Nuvarande arbetsuppgifter 

▪ UX-designer och arbetar med marknad 

▪ Redaktörsmässiga uppgifter under 

utvecklingsfasen av webbsidan 
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▪ Vilka mål arbetar redaktörerna mot? 

Redaktör C1 beskriver målet med hemsidan som att främst förmedla trovärdig och 

korrekt information genom att vara opartiska i allt innehåll på sidan. Sidan ska hjälpa 

besökare att hitta rätt information och pris om varor från andra återförsäljare och 

därmed ska de kunna lita på att deras process oavsett vara och återförsäljare, ska återge 

korrekt informationen.  

▪ Hur arbetar redaktörerna i CMS:et mot dessa mål?  

Då C1:s ansvarsområden innebär mer än endast redaktörsmässiga områden innebär hens 

arbete mer än att endast publicera bilder och text. I det dagliga arbetet betyder det 

genomgång av buggrapporter, underhåll av sidan så att den är konsekvent i både stil och 

text. C1 är även att vara en brygga mellan kontor och gränssnittsutveckling, något som 

till viss del kan innebära en del utveckling även om det inte är mycket som sker i kod. 

Då det idag arbetas med att utveckla en ny sida är en stor del av C1:s arbete att migrera 

innehåll från den nuvarande sidan till den nyutvecklade. Det innebär också en del arbete 

med att bestämma och utveckla modeller i Contentful, vilket innebär mycket varierande 

arbete då innehåll innebär både gränssnittselement och artiklar i deras arbete med 

Contentful. C1 menar att det i många fall går till så att hen specificerar en modell i 

Contentful som sedan utvecklas av utvecklare för att både fungera front-end och 

eventuellt back-end beroende på innehåll.  

C1 beskriver Contentful som lätt att använda om användaren i fråga har en bakgrund 

eller erfarenhet inom programmering då en stor del av struktureringen av innehåll är 

sökbaserad. Till exempel menar C1 att det är mycket skönt att kunna söka på ”draft:” 

och då visas alla inlägg som är markerade som drafts och därmed ännu inte publicerade. 

C1 tror dock att detta skulle kunna vara något svårare för renodlade redaktörer som inte 

har en teknisk bakgrund, det vill säga att Contentful är främst skapat för utvecklare och 

personer med en teknisk bakgrund, något som speglas i de arbetssätt som CMS:et 

bjuder in till. Det är snabbt att utveckla med, något som gör att det tekniska utvecklar-

teamet mer ofta än sällan är i synk med C1 och hens arbete. Det gäller dock att hålla 

tungan rätt i munnen när modellerna specificeras då friheten i att bygga upp dem även 

medför en risk att göra fel. Det betyder dels att det finns en stor risk för redundans när 

innehåll länkas ihop och dels att modellerna måste vara logiska att hitta i så att 

redaktörer vet var de ska leta i Contentful när de har hittat var de vill redigera på 

hemsidan. Detta innebär höga krav både på utvecklare och kravställare när modeller 

specificeras.  

▪ Vad skulle redaktörerna rent objektivt önska av CMS:et för att underlätta deras 

dagliga arbete? 

När det kommer till bearbetning av text tycker C1 att Contentfuls användning av 

märkspråket Markdown kan vara något förvirrande då olika tecken representerar olika 

taggar i HTML. Exempelvis representerar [##] i Markdown [<h2> </h2>] i HTML och 
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[*] resulterar i fetstilad text, något som C1 finner förvirrande och menar att många 

redaktörer kan ha problem med att komma ihåg exakt hur många ”#” det krävs för att 

skapa rätt korresponderande rubriknivå i HTML och sedan komma ihåg exakt hur den 

är stilad, vilket inte helt visas i Contentful. C1 skulle istället önska att det fanns en slags 

”drag and drop”-funktionalitet där textbehandlingen delades upp och det finns 

kontinuerlig visuell feedback på hur innehållet kommer se ut vid publicering.   

C1 beskriver Contentful som något frustrerande när det kommer till snabbhet att växla 

mellan olika vyer; det kan ta något lång tid att växla mellan olika funktioner och inlägg 

och det är många nivåer som öppnas i varandra vid editering, bildhantering och 

framförallt länkning mellan olika inlägg. Detta resulterar i en förvirring om vilken del 

det var som redigerades från början. C1 nämner detta tillsammans med en bättre 

funktion för förhandsgranskning som ett utav de främsta områdena där hen har 

identifierat att det finns förbättringspotential. C1 menar också att eftersom det idag inte 

finns en inbyggd funktionalitet från Contentfuls sida för att förhandsgranska innehåll 

förutom att visa vad textfälten med Markdown vore även det någonting som skulle 

underlätta det dagliga arbetet i Contentful.  

En helt fri önskan i hur ett CMS skulle kunna se ut och vara att arbeta i beskriver C1 ett 

CMS där det grundläggande tankesättet är att jobba modulärt, det vill säga att CMS:et är 

anpassningsbart mellan olika användare. En persons inloggade version behöver inte 

vara lik en annans. Detta upplägg skulle främst vara baserat på ett WYSIWYG-läge där 

användaren fyller i på de med önskad information direkt på sidan så att denne slipper 

leta reda på rätt modell och inlägg för att kunna redigera sidan. C1 uttrycker även en 

önskan över att kunna får en överblick över vilken modell som är länkat till vilken så att 

man kan få en direkt överblick och uppfattning över innehållets arkitektur.  

5.2.5 Intervju med Redaktör 5 

Tabell 8. Sammanfattning av relevant bakgrund för redaktör C2. 

CMS som redaktören arbetar med 

dagligen 
Contentful 

Utbildning 

▪ Fil. Kand. IT pedagogik, inriktning 

multimedia, Stockholms universitet 

▪ KY - Mediaproduktion 

Arbetserfarenhet 

Arbetat på nuvarande arbetsplats med liknande 

arbetsuppgifter i 11 månader. Arbetat med liknande 

arbetsuppgifter på annan plats i över 10 år.  

Relevant teknisk erfarenhet ▪ Kan HTML & CSS. 



 36 

▪ Erfarenhet av Wordpress, Episerver, N2, 

Hybris, Share point samt specialutvecklade 

CMS. 

▪ Tidigare erfarenhet av CRM och social 

närvaro. 

▪ Arbetat som kravställare mot IT vid 

utveckling. 

▪ Har arbetat med Contentful i cirka två 

veckor.  

Nuvarande arbetsuppgifter 

▪ Webbredaktör. 

▪ Arbeta med att driva trafik och konvertera 

besökare. 

▪ Uppdaterar och underhåller den mobila 

applikationen. 

▪ Migrera innehåll till nytt CMS (Contentful). 

▪ Kravställare mot IT gällande ny 

funktionalitet.  

 

▪ Vilka mål arbetar redaktörerna mot? 

Hemsidan som C2 arbetar med är främst tänkt att förmedla en dröm och vision om den 

produkt som de säljer, de vill både inspirera kunden och förenkla dess köpupplevelse. 

Målen som redaktionen arbetar mot är främst att driva trafik för att sedan konvertera 

besökare till kunder, vilket är vad som driver C2:s dagliga arbete tillsammans med de 

parter som är inblandade i arbetet att nå dessa mål. C2 beskriver att det kan gå väldigt 

snabbt i förändringen av målen och bilden över hur en arbetsvecka kommer se ut kan 

förändras från dag till dag. 

▪ Hur arbetar redaktörerna i CMS:et mot dessa mål?  

Hemsidan består idag av cirka fyra olika CMS och det sker just nu ett arbete med att 

bygga om sidan och främst byta ut CMS:et Hybris till Contentful. Tanken är att i 

framtiden så ska samtliga delar av sidan vara baserade på innehåll från Contentful. 

Denna migrering av innehåll som flytten innebär gör att C2:s arbete idag till stora delar 

består av att flytta över innehåll till Contentful. C2 beskriver Hybris som ett väldigt 

knepigt CMS och Contentful som extremt mycket lättare att arbeta i, inte bara som 

redaktör utan även för att utvecklingen går mycket snabbare och IT kan utveckla sidor 

samtidigt som de producerar. Hen beskriver även att det var en extremt lättnad och 

mycket glädje som kom från utvecklarsidan när det bestämdes att Contentful skulle bli 

det CMS som de använde framöver. Dock säger C2 att redaktörerna önskade att de helt 
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skulle konvertera till Episerver på grund av att det var det CMS:et som de flesta hade 

arbetat med och kände igen, något som de idag är glada över att det inte hände. C2 

beskriver IT:s utvecklingsarbete som väldigt smidigt då C2:s roll till viss utsträckning 

innebär att vara kravställare för ny funktionalitet gentemot dem. Eftersom IT idag inte 

är lika beroende av andra system kan en kontinuerlig leverans av ny funktionalitet ske 

snabbare, vilket också gör arbetet mer förlåtande då ett fel är lättare och snabbare 

korrigerat både från utvecklarsidan och redaktörssidan inkluderande UX.  

I det dagliga redaktionella arbetet i Contentful arbetar C2 med att ladda upp bilder, 

skriva texter, länka och webbpublicering i stort; det vill säga arbete med både text och 

bild, samt navigation och siteflöde. Då det är stort fokus på migrering av innehåll är en 

stor del av arbetet att kopiera över innehåll från den gamla sidan in i Contentful, detta 

gör C2 inte genom att leta fram innehållet från Hybris utan genom att gå in på den 

gamla sidan och inspektera den med hjälp av webbläsarens inspektionsvektyg och sedan 

kopiera över den rena texten från rätt ställe i HTML-koden direkt in i Contentful. Detta 

är det effektivaste sättet C2 vet för att slippa formateringsproblem och inte behöva gå in 

Hybris. Alla funktioner som C2 nämner beskrivs som barnsligt lätta i jämförelse med 

Hybris något som dock inte betyder att all funktionalitet är självförklarande och utan 

förbättringspotential. Texthanteringen och det faktumet att den använder Markdown 

syntax är någonting som C2 finner förvirrande och skulle hellre se att den var i form av 

traditionellt slag i likhet med Microsoft Word eller att det gick att skriva HTML direkt i 

textfälten. Dock poängterar C2 att det finns en problematik i att låta redaktörer skriva 

HTML eftersom det är ett språk vars kännedom har spridit sig och det gör det lätt för 

kunniga redaktörer att frångå den grafiska profilen på sidan. Även länkar beskriver C2 

omständliga när det kommer till att lägga till dem, det är för många knapptryckningar 

och modaler när det skulle kunna gå och lösa genom att skriva länken i HTML-form.  

C2 identifierar även problem med bildhanteringen när det kommer till att manipulera 

bilder innan de laddats in i Contentful. C2 menar att det skapar problem när de vill 

manipulera ett bildobjekt på den grundläggande filen så måste hela filen bytas ut och 

uppdateras istället för att det ska kunna gå och göra på ett utav objekten. Det skapar 

även problematik med att uppdatera filnamnet på bilden, vilket inte är bra ur ett SEO-

perspektiv då företaget nyligen bytt namn och de bilder som laddas upp från den äldre 

databasen har namn som innehåller det gamla företagsnamnet. C1 beskriver också 

fördelar som Contentfuls bildhantering medför vilket är upp och nedskalningen av en 

bild när den används som olika objekt, till exempel så kan användning av en bild i en 

mindre del av sidan behöver den inte vara lika högupplöst vilket tack vare detta inte 

behöver medföra flera olika uppladdningar av olika bilder.  

Både bildhanteringen och även andra delar av Contentful som länkningen mellan 

innehåll har många nivåer som användaren måste gå igenom; det dyker upp modal i 

modal som sedan kan leda till en ny sida vilket kan förvirra användaren något och på så 

sätt göra att personen i fråga glömmer bort i vilken del i ledet denne befinner sig. C2 

liknar denna funktionalitet med ryska dockan som aldrig tar slut utan endast fortsätter 
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med olika nivåer och beskriver den som förvirrande och tycker att det skulle bidra till en 

positivare användarupplevelse om antalet klick kunde minskas.  

▪ Vad skulle redaktörerna rent objektivt önska av CMS:et för att underlätta deras 

dagliga arbete? 

C2 beskriver även en avsaknad av en tydlig URL-struktur och skulle vilja att det fanns 

funktionalitet för att dirigera om sidor när en sida avpubliceras. C2 menar även att det är 

svårt att få en överblick över innehållet som finns på hemsidan genom Contentful som 

visar hur många sidor de har och om sidor är live eller avpublicerade, lite av det tänket 

som ligger bakom Episervers siteträd som både visar struktur och hanterar URL:er. Men 

C2 poängterar också att hen är relativt oerfaren i Contentful än så länge och att det kan 

finnas en bra lösning på detta.  

Om C2 fick fria händer att designa ett CMS som skulle vara underlätta hens dagliga 

arbete skulle det främst vara ett mer dynamiskt CMS där innehåll kunde distribueras in 

på flera ställen. Det vill säga att innehåll som finns på ett ställe skulle kunna användas 

på flera ställen. I frågan om förhandsgranskning är ett problem eller önskad 

funktionalitet hos redaktionen förklarar C2 att de idag redan har en funktionalitet för 

förhandsgranskning som är utvecklad för dem utöver Contentfuls egna funktioner.  

5.2.6 Sammanfattning av redaktörernas bakgrunder 

Tabell nio sammanfattar redaktörernas relevanta bakgrunder och ger en överblick hur 

respektive redaktörs bakgrund och erfarenheter ser ut rörande respektive CMS och deras 

även kunskap om domänen de arbetar inom. Redaktörernas erfarenhet har graderats 

efter följande kriterier: 

”+++” - Redaktören arbetar heltid inom området / med CMS:et.  

”++” - Redaktören arbetar deltid inom området eller så innefattar området inte 

redaktörens huvudsakliga arbetsuppgifter. 

”+” - Redaktören har endast begränsad kunskap om området. 

”0” – Redaktören har inte arbetat med detta område och har inte heller någon kunskap 

om det. 

Tabell 9. Redaktörernas bakgrunder enligt tabellen utformad från Nielsens dimensioner 

om användares erfarenhet. 

Användare 
Kunskap om 

domänen 

Kunskap om 

CMS 

Kunskap om 

Episerver 

Kunskap om 

Contentful 
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E1 +++ ++ +++ 0 

E2 +++ ++ +++ 0 

E3 ++ + ++ 0 

C1 ++ ++ 0 +++ 

C2 +++ +++ +++ ++ 

 

5.3 Intervjuer med utvecklare  

5.3.1 Intervju Utvecklare U1 

Utvecklare U1 har flera års erfarenhet av att jobba med utveckling både i Episerver och 

Contentful och har jobbat med projekt där respektive CMS används. 

▪ Vilka tekniska för- och nackdelar medför respektive CMS? 

Under utveckling är den absolut största skillnaden hanteringen av data och innehåll, då 

all data från Contentful genereras i JSON, vilket betyder att det egentligen skulle kunna 

ha kommit varsomhelst ifrån. Det är därför lätt att arbeta helt utan Contentful och dess 

data och att arbeta lokalt. Även själva tankesättet runt innehåll skiljer sig då Episerver är 

baserat på sidor som byggs upp och där innehåll sedan matas in medans Contentful är 

mycket friare och endast baserat på innehåll. Episerver är relativt logiskt när det 

kommer till webbutveckling då Contentful lätt kan bli ganska rörigt om utvecklarna inte 

håller uppe en viss grad av disciplin när det kommer till att strukturera innehåll menar 

U1, speciellt då det är lättare att skapa data utan genomtänkta modeller i Contentful. 

Episerver kan också skapa denna typ av förvirring när det kommer till block och 

namngivning av dem, vilket kan skapa viss förvirring när de ska redigeras vid ett senare 

skede.  

Om inte Episerver används på ett sätt där lösningen byggs upp så att den använder till 

exempel Episerver Commerce och allt vad det innebär menar U1 att hen inte kan se 

några större tekniska fördelar som utvecklare. U1 menar att de större fördelarna med 

Episerver är de redaktionella; det finns många bra funktioner som underlättar för 

redaktörer som inte finns i Contentful och att navigeringen kan vara lättare att förstå då 

det finns ett sidträd att utgå ifrån. U1 beskriver sig själv som en större anhängare av 
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Contentful än av Episerver främst på grund av att Episerver är mer tungrott och är 

lättare att bygga in sig i. I och med att det är främst anpassat för att bygga webbplatser 

med är det svårare att få ut innehåll i andra kanaler från Episerver. Det går att använda 

Episerver för att visa innehåll i webb och mobilapplikation men U1 anser att det krävs 

en del handpåläggning för att få det att fungera och att innehåll dels måste redigeras 

som del på webbsidan och sedan tvättas från stilning för att sedan hämtas ut till den 

mobila applikationen. Något som inte blir rätt rent konceptuellt. En annan nackdel som 

U1 beskriver med Episerver är att det är svårt att migrera innehåll från CMS:et, det 

finns inga inbyggda funktioner och ibland kan det till och med vara svårt att flytta 

innehåll mellan olika versioner av Episerver.  

U1 anser att en utav de stora skillnaderna med Contentful gentemot Episerver är dess 

lättviktiga natur när det kommer till utveckling. Då Contentful är uppbyggt med 

tankesättet att göra innehållet så fritt som möjligt är det därmed möjligt att presentera 

innehåll på ett antal olika enheter. Exempelvis skulle det kunna vara en butik som har 

både fysisk försäljning i en butik, en webbaserad butik, en mobil applikation och 

informationstavlor i butiken. Där skulle möjligheten att presentera samma innehåll på 

olika enheter vara fördelaktigt och U1 anser att i detta fall skulle Contentful vara att 

föredra över Episerver. U1 förklarar dock också att det skulle kunna gå att använda 

Contentful för data och sedan importera till Episerver om det verkligen fanns en önskan 

om att ha en webbsida baserad på Episerver, men att det i detta fall inte vore 

fördelaktigt att använda Episerver som master för innehåll och data. U1 Nämner även 

Contentfuls media-hantering som en uppskattad del av Contentful, då U1 Menar att den 

erbjuder funktionalitet för skalning av bilder när det kommer till responsivitet, 

fokuspunkter och beskärning som är väldigt bra för att vara webbaserad och i ett CMS 

och är något hen inte har en fullt lika positiv bild av när det kommer till Episerver.  

▪ Hur lätt alternativt svårt är det att arbeta med respektive CMS? 

När det kommer till skillnader i projekt där Contentful eller Episerver används menar 

U1 att en utav de större skillnaderna finns vid en första uppstart av projekten då 

Contentful är lättare att komma igång med snabbt. 

Jag tycker att det är mer lättviktigt att jobba i Contentful då du inte behöver dra igång 

hela .NET-miljön. Har du Episerver igång så äter det upp halva din dator, därför tycker 

jag är både skönt att arbeta i Contentful och att utvecklingstakten har varit högre.  

    - Utvecklare U1 (2017) 

U1 beskriver att för att komma igång med Episerver måste utvecklaren ha rätt version 

av Windows på sin dator, Visual Studio installerat, eventuellt en databas installerad sen 

måste även ett .NET projekt sättas upp med byggservrar och allt som det medför. Dock 

ger Episerver flera saker gratis vid utveckling som rendering och förhandsgranskning.  



 41 

En stor del av redigeringen i Episerver sker med hjälp av block och blockbehållare 

vilket ofta är uppbyggt för att ge redaktörer frihet när det kommer till ett modifiera 

sidan. Detta menar U1 är någonting som både kan upplevas som positivt eller negativt 

beroende på i vilken kontext det används i. Om redaktören i fråga är en mer av en 

webbdesigner och webmaster än en webbredaktör vill de oftast ha möjligheterna att 

kunna ändra runt mycket på hemsidan och då är Episerver oftast ett bättre alternativ. 

Dock har U1 upplevt frustration från Art Directors som har sett en genomtänkt design 

förändras av redaktörer som fått för stora friheter när det kommer att redigera en 

hemsida. För att förhindra detta anser U1 att Contentful är bättre lämpad, det vill säga 

att det är något lättare att låsa ner designen så mycket som möjligt.  

5.3.2 Intervju Utvecklare U2 

Utvecklare U2 har arbetat med projekt involverande Episerver under två års tid och 

under de senaste månaderna varit involverad i två projekt som använder sig av 

Contentful som CMS. U2 poängterar dock att hen än inte har arbetat i Contentful-

projekten under en längre tidsperiod utan att intrycken av CMS:et främst definieras som 

ett första intryck snarare än något som baseras på en längre erfarenhet.  

▪ Vilka tekniska för- och nackdelar medför respektive CMS? 

U2 tror att de största motiven bakom valet av att använda Episerver som CMS är att det 

är ett välkänt CMS, det är erkänt stabilt och säkert då det har funnits länge på 

marknaden. Detta medför dock också att Episerver är som bäst när det endast är deras 

standarder som används, U2 menar att om deras standarder ska kringgås så kan det bli 

ganska mycket krångligare och presenterar ett exempel där Episervers standard för 

URL-struktur skulle frångås på grund av en kunds behov av sökordsoptimering. I det 

fallet tog det upp en del tid då det inte fanns något stöd för hur URL-strukturen skulle 

kunna anpassas utöver det tankesätt som Episerver stödjer. I sådana fall skulle U2 förslå 

ett öppnare CMS som Contentful men menar att om de standarder som Episerver 

uppmuntrar till används så är det mycket sker som automatiskt som strukturer, sidor, 

menyer, schemalagda jobb och verktyg. Även om alla standarder följs berättar U2 att 

det fortfarande finns saker där det finns utrymme för förbättring, exempelvis kan det 

ofta bli problem vid uppgraderingen av Episerver. Detta gäller främst mellan 

majorversioner men kan även förekomma mellan minorversioner och uppkommer oftast 

på grund av beroenden som uppstår på grund av olika paket som används i projektet.  

U2 har dock märkt av att det finns en viss osäkerhet i Contentful när det kommer till 

lagring av innehåll då hen inte är helt säker om all data måste lagras i Contentfuls 

Cloudtjänster och isåfall utanför Sverige. Detta medför att kunder som behöver att all 

deras data endast lagras innanför Sveriges gränser inte kan använda Contentful. U2 vill 

dock poängtera att hen inte är helt säker på hur Contentfuls backend ser ut och därför 

inte kan uttala sig med allra största säkerhet.  

▪ Hur lätt alternativt svårt är det att arbeta med respektive CMS? 
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I och med att Episerver är ett så pass välanvänt och standardiserat CMS så är det många 

som arbetar med det vilket har bidragit till ett stort ”community”. U2 beskriver detta 

som en stor fördel då det är många utvecklare som redan stött på problem och det då 

alltid finns svar eller hjälp att få. Som utvecklare tycker U2 att Episerver är lätt att 

förstå, hen menar att om en utvecklare redan har grundläggande förståelse för .NET så 

är det inte ett stort steg till Episerver. Ännu en positiv sak med Episerver är att det 

skalar väldigt bra, U2 beskriver ett exempel där de byggt upp en lösning för 170 olika 

hemsidor där de alla utgått från samma tio sidmallar och ett antal block och sedan har 

redaktörerna själva kunnat byggt upp sina webbplatser. U2 anser att det är främst för 

större webbplatser som Episerver gör sig bäst, de behöver inte vara lika extremt stora 

som i exemplet innan men det är med större sidor som U2 tror att det är då som det blir 

mest värde för pengarna. Mindre webbplatser med mer statiskt innehåll menar hen 

skulle kunna klara sig på mer lättviktiga CMS som exempelvis Contentful eller 

Wordpress.  

När det kommer till Episervers nackdelar tror U2 att en del kan vara att det är något 

trögt att laborera med från ett redaktörsperspektiv, flera utav Episervers 

redaktörsgränssnitt som U2 har varit i kontakt med har hen upplevt som långsamma att 

navigera i. Trots detta vill U2 ändå poängtera att redaktörsgränssnittet är relativt logiskt 

att navigera i; det är lätt att komma in i att det finns ett bra stöd för redaktörer. 

Framförallt tror U2 att det är förhandsgranskningsfunktionen som är det som ger mest 

nytta till redaktörerna; att kunna se resultatet av en förändring innan publicering.  

U2 förklarar att en utav de större nackdelarna hen har upptäckt med Contentful är att det 

kan vara svårt för redaktörer att hitta till rätt innehåll de vill redigera då det inte är 

samma självförklarande trädstruktur för innehåll i Contentful som i Episerver och då 

Contentful inte har on page editering likt Episerver. U2 förklarar dock att i de projekten 

hen har varit i kontakt med så har en sådan funktionalitet byggts utöver Contentfuls 

grundläggande funktionalitet som CMS vilket har löst problematiken. U2 tycker dock 

att det finns en positiv sida till detta också; Contentful begränsar inte valet av teknik till 

lösningen då Contentful i princip levererar ett API med JSON-data. I och med detta så 

är det lättare att utveckla när det är ett system som inte kräver många grundläggande 

beroenden. Det betyder också att Contentful är ett CMS som uppmuntrar en bättre 

konversation mellan kravställare och utvecklare då kontinuerlig leverans är något som 

blir lättare från ett utvecklarperspektiv, vilket hen ibland har upplevt har varit något 

svårare i lösningar där Episerver har varit involverat. U2 påpekar dock också att detta 

inte är något som är universellt vedertaget då Contentful går att koppla samman med 

tyngre system vilket kan göra utveckling mer krävande.  

5.4 Expertutvärdering 

I kompletterande syfte till de utförda intervjuerna med utvecklare och redaktörer har en 

expertutvärdering utförts där författaren själv har klassificerats som expert när det 



 43 

kommer till frågor som uppkommit under vissa intervjuer men inte i andra intervjuer 

som därmed inte har besvarats i angående båda CMS:en.  

5.4.1 Expert E 

Till skillnad från Episerver menar expert E att Contentful inte är ett CMS som främst är 

utvecklat med webbutveckling i åtanke, det är helt klart ett CMS som lämpar sig för den 

typen av utveckling men på grund av sin öppna arkitektur är CMS:et inte optimerat på 

samma sätt som Episerver är. Ett exempel på detta är strukturen på innehållet som 

skapas och förvaltas i Contentful; den är mycket anpassningsbar och är inte uppbyggd 

på samma sätt som ett sidträd är. Detta kan förvirra användare till en början, speciellt de 

som är vana vid den typen av struktur som Episerver använder sig av. Det är precis här 

en utav Episervers större styrkor finns; det är ett välkänt varumärke och det finns en 

kännedom om produkten och vad den innebär vilket medför att kunder och därmed 

redaktörer vet vad de får och har en korrekt uppfattning om produktens användning. Det 

finns även mycket resurser för redaktörerna och ett initialt stöd i form av dokumentation 

och kurser som Episerver själva håller i. I och med den varumärkeskännedom som finns 

runt Episerver inom IT-branschen litas det därför på att lösningen är solid då detta är 

något som associeras med varumärke. Detta gäller även placering av servrar som kan 

vara något som en del företag och organisationer måste förhålla sig till. Contentful har 

inte samma fördel när det kommer för placering då CMS:et är driftsatt på AWS. Detta 

kan ses som en nackdel av vissa företag då de vill ha precis information om var deras 

lösning är driftsatt och AWS har en högre abstraktionsnivå när det kommer till deras 

servrar. 

E beskriver att i och med den tydliga struktur som Episerver har på innehållet följer 

även en tydlighet på URL-strukturen som inte finns på samma sätt hos Contentful då 

strukturen på innehållet i allra största utsträckning bestäms av utvecklarna. Men 

Contentful har en styrka i sin öppenhet och i och med att API:et är så pass öppet och 

baserat på JSON menar E att det är mycket lätt att migrera det innehåll som är skapat 

och finns i Contentful. E menar att detta endast är ett exempel på den öppenhet och 

lättviktighet som Contentful medför och att det betyder att det är lätt att hämta ut data 

från CMS:et vilket gör att CMS:et blir naturligt lätt att använda på flertalet webbplatser 

även om det medför ännu större disciplin när det kommer till att strukturera innehållet 

och hålla isär det.  

E menar också att Contentful beskriver sig själva som ett CMS som främst är utvecklat 

med utvecklare i åtanke, det vill säga att utveckling ska kunna ske på ett agnostiskt sätt 

så att utvecklare inte ska behöva vara bundna till en specifik teknisk stack. Detta är en 

utav de anledningar som gör att Contentful ses som en uppstickare inom världen av 

CMS där Episerver har en självklar roll men inte samma innovativa stämpel som 

Contentful. Detta kan från ett perspektiv ses som något positivt men det medför även att 

Contentful inte har fullt så stor användarbas och därmed ett lika välutvecklat 

community som Episerver har. E menar också att den innovativa stämpeln ofta medför 

ett större intresse hos utvecklare vilket gör att den nyfikna attityden som finns mot 
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Contentful inte är fullt lika aktuell i Episervers närhet vilket också kan bero på att 

Episerver inte har samma typ av flexibilitet som Contentful har. Exempelvis har inte 

Episerver samma funktionalitet att ge utvecklarna möjlighet att arbeta utan uppkoppling 

till innehåll och databaser som Contentful ger vilket är en aspekt som uppmuntrar en 

hög utvecklingstakt hos utvecklare och gör uppstart av projekt mycket snabbare och 

smidigare.  

Liksom Episerver har även Contentful en möjlighet att utveckla med .NET men är till 

skillnad från Episerver inte optimerat för den typen av utveckling. Därför menar E att 

den intuitiva förståelsen för Contentful inte är fullt lika ingående om utvecklaren i fråga 

har erfarenhet av .NET innan. Omvända roller gäller när det kommer till den 

redaktionella aspekten av CMS:et. Då Contentful är byggt med utvecklare i åtanke kan 

det medföra att CMS:et är något mer intuitivt för användare med en teknisk bakgrund 

än vad Episerver är för användare med samma bakgrund. Detta betyder dock inte att 

Episerver inte är intuitivt för dessa användare utan att Contentful är optimerat för dem 

på ett sätt som Episerver inte är. E menar att en aspekt där detta kan vara något negativt 

för Contentfuls sida är när gränssnittet för redaktörer när det kommer till redigering av 

bilder som inte är intuitivt eller lättanvänt då det öppnar upp en till modal på en sida 

som redan har ett flertal nivåer öppna vilket kanske inte är optimalt för en person med 

en renodlad bakgrund som redaktör.  
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6. Analys 

6.1 Tekniska för- och nackdelar 

I tabell tio som följer nedan analyseras de tekniska för- och nackdelarna med respektive 

CMS. Fördelarna och nackdelarna har graderats med ”+” för hur mycket respektive 

aspekt stämmer som en fördel för respektive CMS och ”-” för hur mycket respektive 

aspekt stämmer som en nackdel. I vissa fall har en aspekt inte varit applicerbar på ett 

utav CMS:en och har därmed markerats med ”n/a”. Det är även utmärkt vem eller vilka 

av de intervjuade personerna som står bakom påståendet som har lett till den utmärkta 

graderingen.  

Graderingen av de olika aspekterna tolkas enligt nedanstående: 

”+++” – Något som är en stor fördel specifikt för CMS:et. 

”++” – Något som är en fördel men inte utmärkande för CMS:et. 

”+” – Något som fungerar acceptabelt i CMS:et men inte utmärkande bra. 

”n/a” – Inte applicerbart på CMS:et i fråga. 

”-” – Fungerar under en acceptabel nivå men inte utmärkande dåligt.   

”--” – Ses som men nackdel med CMS:et men inte utmärkande. 

”---” – Någonting som är en utmärkande nackdel gällande CMS:et i fråga. 

Tabell 10. Tekniska aspekter i förhållande till de intervjuade personernas åsikter om 

Contentful och Episerver 

Tekniska egenskaper Contentful Episerver 

Använda CMS:et för 

webbutveckling 
++ (E) +++ (U1) 

Förståelse för CMS:et om 

en utvecklare har arbetat i 

.NET innan 

+ (E) +++ (U1) 

Stabilitet + (E) +++ (U2) 

Skalning av antalet 

webbplatser 
++ (E) +++ (U2) 
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Frihet vid valet av teknik +++ (U1, U2) --- (E) 

Möjlighet att låta 

redaktörer påverka design 

efter leverans 

-- (U1) +++ (U1, U2) 

Möjlighet att låsa fast 

design för redaktörer 
+++ (U1) + (U1) 

Snabbhet i att komma 

igång och utveckla med 

CMS:et 

+++ (U1, U2, P1) -- (U1) 

Möjlighet att arbeta utan 

uppkoppling till innehållet 
+++ (U1) --- (E) 

CMS:et uppmuntrar en hög 

utvecklingstakt 
+++ (U1, P1) + (E) 

Presentation av innehåll i 

flertalet kanaler 
+++ (U1) -- (U1) 

Användning av CMS:et till 

mindre och statiska 

webbplatser 

+++ (U1, U2) -- (U1) 

CMS:ets hantering av 

media. 
+++ (U1) + (U1) 

Ansträngning av datorn 

under utveckling 
+++ (U1) --- (U2, U1) 

CMS:et är lätt anpassat när 

det kommer till lösningar 

utöver CMS:ets 

rekommenderade 

standarder 

+++ (U1, U2) --- (U1, U2) 

Innehållets struktur --- (U1, U2) +++ (U2) 

Uppgradering till nya 

versioner 
n/a -- (U2) 
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Migrering av innehåll från 

CMS:et i fråga. 
+++ (E) --- (U1, U2) 

Säkerhet i var servrarna 

som lagrar innehållet är 

placerade 

- (U2) +++ (U2) 

 

Tabell nummer tio presenterar data som vid en objektiv överblick framställer Contentful 

som ett överlägset CMS när det kommer till de tekniska aspekter som finns i tabellen. 

Att endast summera de plus och minus som graderar de olika egenskaperna skulle dock 

riskera att ge en något vinklad bild då de olika aspekterna inte är fullt objektiva som i att 

de tillsammans kan ge en fullskalig bild till en teknisk betygssättning. Detta betyder att 

de individuella aspekterna bör tas hänsyn till i vilken kontext CMS:et är tänkt att 

användas och därmed vilken aspekt som väger tyngre än en annan när det kommer till 

det tilltänkta användningsområdet.  

Även om aspekterna måste sättas i en kontext för att ge en rättvis bild av dess tyngd 

kvarstår det fortfarande att de olika CMS:en har tekniska för- och nackdelar. Av tabell 

tio kan det utläsas att ett antal aspekter är något mer utmärkande för ett utav CMS:en 

där det först kommer till den agnostiska aspekten gällande valet av teknik. Då 

Contentful presenterar en stor variation i valet av övrig teknik medan Episerver 

presenterar en full teknisk stack har Contentful en klar fördel förutsatt att denna frihet är 

något som värdesätts av lösningsarkitekten. Det framgår även att Contentful har en 

överhängande fördel i att det är mycket snabbare att komma igång med då utveckling i 

vissa fall kan ske utan uppkoppling till innehållet och CMS:ets API är lätt att abstrahera 

bort, vilket kan underlätta testning av lösningen. Detta medför även att innehållet är 

mycket enkelt att migrera från Contentful vilket är en klar fördel gentemot Episerver där 

det kan vara ansträngande att migrera innehåller mellan olika versioner. Contentfuls 

agnostiska karaktär är även en bidragande faktor till att det är lättare att anpassa CMS:et 

utöver de standarder som rekommenderas, något som hos Episerver kan vara ett större 

hinder. Detta behöver dock inte fullt ut ses som en negativ aspekt då starkt grundade 

standarder ofta medför och innebär en mognad i CMS:ets funktionalitet.  

Då Contentful inte har några definitiva krav på tekniker som bör användas finns inte 

heller några definitiva krav när det kommer till utvecklingsmiljöer vilket medför att 

arbetet med Contentful ses som mer lättviktigt än det med Episerver då kravet på Visual 

Studio och därmed operativsystemet Windows är definitivt vid utveckling med 

Episerver. Contentfuls fria natur behöver dock inte rakt igenom ses som någonting 

positivt då valfriheten även genomsyrar struktureringen av innehållet. Då det är helt fritt 

till utvecklaren att bestämma strukturen för innehållet medför det även att det lätt kan 

bli ogenomtänkt om inte en viss nivå av disciplin upprätthålls under utveckling och 

användning. Detta är en aspekt som både kan komma att påverka redaktörernas 
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användarupplevelse och produktivitet under vidare utveckling då ostrukturerat innehåll 

är något som kan komma att komplicera processen.  

Något som är bland de absolut största tekniska fördelarna med Contentful är CMS:ets 

förmåga att på ett enkelt sett kunna presentera innehåll i ett antal olika kanaler. I 

Episervers fall är detta möjligt men kräver en del extra arbete vilket gör att enkelheten i 

funktionaliteten försvinner.  

6.2 Redaktionella för- och nackdelar 

Likt tabell tio har de redaktionella för- och nackdelarna analyserats med samma typ av 

modell som presenteras nedan i tabell elva.  

Tabell 11. Redaktionella aspekter för Contentful och Episerver 

Redaktionell aspekt Contentful Episerver 

Förståelse av CMS:et utan 

teknisk bakgrund 
-- (C1) ++ (E1, E2) 

Förståelse av CMS:et om 

användaren har en teknisk 

bakgrund 

+++ (C1) ++ (E) 

Förståelse för strukturen på 

innehållet 
+ (E) +++ (E1) 

CMS:ets förmåga att 

uppmuntra kontinuerlig 

feedback mellan utvecklare 

och redaktörer under 

utveckling 

+++ (C1, C2) + (U2) 

Hierarki i nivåer vid 

textinmatning och 

navigation 

-- (C1, C2) -- (E2) 

Förståelse av strukturen på 

innehållet 
-- (C1) +++ (E1, E2) 

Förståelse av formatet som 

används vid textinmatning 
--- (C1, C2) -- (E3) 
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Tydlighet hos CMS:ets 

genererade URL-struktur 
--- (C2) ++ (E) 

Tydlighet hos CMS:ets 

bildredigering 
- (E) --- (E1, E2) 

 

Likt de tekniska för och nackdelarna ger en summering av de olika graderingarna i 

tabell elva för de redaktionella aspekterna en första indikation som visar på att Episerver 

är överlägsen Contentful när det kommer till redaktörsupplevelsen. Men precis som i 

tidigare fall ger summeringen inte en full bild som objektivt presenterar de redaktionella 

för- och nackdelarna vilket medför att en sådan slutsats inte kan dras endast baserat på 

en summering av de graderingar som är inkluderade i tabell nummer elva.  

Då Contentful är ett CMS som främst är skapat med tekniken i fokus är det som lättast 

att förstå och använda CMS:et om användaren har en teknisk bakgrund. De studerade 

redaktörerna menar att det förmodligen inte skulle vara lika lätt att förstå om personen i 

fråga har en icke-teknisk bakgrund. Denna aspekt har dock inte fått tillräckligt mycket 

utrymme i studien för att få ett definitivt svar då utformningen studien inte har 

inkluderat en redaktör utan teknisk bakgrund i Contentfuls fall. Det är dock en svår 

kombination att hitta då många användare av CMS:et ser till att de har redaktörer som 

kan hantera CMS:et vid implementering. Episerver tillåter redaktörer att arbeta mer 

visuellt vilket kan bli mer intuitivt utan en teknisk bakgrund vilket även påvisas av 

tidigare studier som menar att WYSIWYG ofta är en efterfrågad funktionalitet.  

Likt de tekniska aspekterna spelar även strukturen in i användarupplevelsen hos ett 

CMS. Då Episervers struktur är utformat efter en sidstruktur kan det upplevas som mer 

intuitivt om redaktören är fullt insatt i webbsidans navigation. I Contentful är denna 

struktur helt upp till utvecklaren att specificera vilket medför att strukturen kan bli 

mycket otydlig. Det är dock inte någonting som nödvändigtvis behöver hända då en hög 

disciplin under utveckling kan förebygga detta eventuella problem. Samma princip 

gäller även tydligheten hur de generareade URL:erna till CMS:ets innehåll då 

Episervers URL är baserade på det sidträd som även innehållet är baserat på.  

Då många utav redaktörerna har uttryckt starka önskemål om respektive CMS de arbetar 

i har även en tabell gällande dessa önskemål inkluderats nedan i tabell tolv. Till skillnad 

från tabellerna tio och elva är åsikterna inte graderade utan endast markerade med vilka 

av redaktörerna som står bakom respektive önskemål. En del utav de uttryckta 

önskemålen har endast uttryckts om ett utav CMS:en, är det så att det endast är 

någonting som inte efterfrågats har detta markerats med ”-” i tabellen. Har det däremot 

inte efterfrågats på grund av att det är funktionalitet som redan finns i CMS:et så har det 

markerats med ”+” i tabellen.  
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Tabell 12. Redaktörernas önskemål om respektive CMS. 

Önskemål Contentful Episerver 

Stavningskontroll vid 

textinmatning 
- E3 

Möjligheten att se samtliga 

tecken likt den 

funktionalitet Microsoft 

Word ger 

- E3 

Feedback till användaren 

var denne befinner sig i 

sidträdet 

- E3 

Möjligheten att 

förhandsgranska 
C1 + 

Önskar ett CMS som är 

mer modulärt och 

anpassningsbart 

C1 - 

Möjligheten att kunna 

mata in innehåll dynamiskt 

på olika ställen i CMS:et 

C2 - 

”Drag and drop”-

funktionalitet 
C1 E2 

En tillbakaknapp i CMS:et + E3 

 

Tabell nummer tolv presenterar ett antal olika önskemål om respektive CMS och visar 

även att det är ganska likt fördelat i antalet önskemål mellan de olika CMS:en. De 

grupper av önskemål som framträder är del WYSIWYG funktionalitet i form av både 

förhandsgranskning och direkt redigering i form av ”drag and drop”. Inom denna 

kategori har Episerver en stark fördel då det är funktionalitet som CMS:et erbjuder. 

Funktionaliteten ”drag and drop” refereras dock inte endast till redigeringen av sidan 

utan även en funktionalitet att anpassa CMS:et efter sitt eget behov vilket är något som 

Episerver saknar.   
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Även navigation är ett återkommande ämne för önskemål, då merparten av dessa 

önskemål kommer från användare i Episerver är det dock inte funktionalitet som finns i 

Contentful. Anledning bakom detta kan dels vara att Contentful har en tydlig navigation 

utan den önskade funktionaliteten men även att de studerade Contentful-redaktörerna 

har en tydligare teknisk bakgrund än de som arbetar i Episerver. 

Önskemål gällande textinmatning i form av stavningskontroll och möjlighet att kolla 

tecken likt Microsoft Words funktionalitet är även en kategori av önskemål som nämns 

och även här sker önskemålen om Episerver men är inte funktionalitet som finns i 

Contentful. Contentful använder sig dock av Markdown för att hantera textinmatning 

och stilning vilket inte har benämnts som någonting positivt hos redaktörer. I Episervers 

fall kommer dock samtliga önskemål från redaktör E3 vilket är den redaktören med 

minst teknisk erfarenhet vilket kan påvisa att textinmatningen inte är fullt så anpassad 

för redaktörer utan teknisk bakgrund.   

6.3 Övriga för- och nackdelar 

Under de genomförda intervjuerna har ett antal aspekter uppdagats som inte kunnat 

klassificerats som tekniska eller redaktionella men som ger en insikt i de olika för- och 

nackdelar som respektive CMS medför. Dessa aspekter finns specificerade i tabell 13 

och har graderats enligt samma system som tabell 10 och 11.  

Table 13. Övriga egenskaper hos respektive CMS. 

Aspekt Contentful Episerver 

Kostnader att använda 

CMS:et 
+++ (P1) --- (P1, U1) 

CMS:et är relativt nytt på 

marknaden och ses som en 

uppstickare 

+++ (P1) -- (E) 

CMS:et ses som mycket 

flexibelt och lätt att arbeta 

med 

+++ (P1, U1) -- (E) 

Storlek på CMS:ets 

användarbas 
+ (E) +++ (P1, U2) 

Utvecklares attityd mot 

CMS:et 
+++ (P1) + (E) 
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Gemenskap mellan 

utvecklare och tillgång till 

kunskapsutbyte 

+ (E) +++ (U1, P1) 

Välkänd produkt + (E) +++ (P1) 

Korrekt uppfattning av 

produktens användning 
-- (P1) ++ (E) 

Initialt stöd för redaktörer -- (P1) ++ (E) 

Tid som krävs vid uppstart +++ (U1) -- (P1) 

 

Då de egenskaper som i arbetet har klassificerats som övriga är punkter som uppkommit 

under studien utan att ha tagits hänsyn till vid studiens utformning ger inte en 

summering av dem en talande bild av alla egenskaper som hos CMS:et inte klassifieras 

som tekniska eller redaktionella.  

Tabell 13 presenterar fyra utmärkande punkter där de båda CMS:en särskiljer sig där 

den första punkten ofta är en punkt som ligger till stor grund av valet av CMS vilket är 

kostnader att använda CMS:et. Då Episerver har grundläggande kostnader som för att 

kunna använda CMS:et går de inte att komma undan i jämförelse med Contentful som 

har en gratisplan att det är en stor nackdel för de med en begränsad budget. Contentful 

kräver dock ofta kontinuerlig utveckling efter leverans för att göra större förändringar 

vilket bidrar till en utökad budget. Även tiden som krävs för uppstart i projekt där 

respektive CMS används ligger är en nackdel för Episervers sida speciellt då Contentful 

i viss utstickning inte behövs för en de första stegen av utvecklingen.  

I och med att Contentful är nytt relativt Episervers aktiva tid på marknaden ses det som 

en uppstickare. Detta är även till på grund av att headless CMS är en nykomling när det 

kommer till utformandet av CMS arkitektur, på så sätt har Contentful en distinkt fördel i 

och med det intresse som nya tekniker ofta medför. Detta kan dock även medföra 

nackdelar i form av att en missvisande uppfattning om vad produkten innebär, att tro att 

Contentful är ett verktyg som är likt Episerver är till stor del mycket missvisande och 

kan bidra till misstro mot produkten.  
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7. Slutsats 

Studien påvisar att det finns flertalet områden för förbättring i respektive CMS och att 

vissa områden som ses som positiva av ena parten kan upplevas som negativa av den 

andra. Detta gör att det blir en diskussion av vilken part som bör göra en uppoffring för 

den andra vilket för vidare diskussionen där vilken grupp av användare som är central 

för vilket CMS blir en grundläggande fråga att basera vidare analys på. 

En slutsats som har uppenbarats under arbetets gång är att Contentful är det CMS som 

är bäst lämpat för redaktörer med en teknisk bakgrund. Detta är inte endast en sanning 

som gäller för redaktörer utan kan även appliceras på de som arbetar med utveckling i 

Contentful; det är ett CMS som är lättviktigt därmed uppmuntrar en snabbare 

utvecklingstakt som också involverar en kontinuerlig kontakt mellan utvecklare och 

kravställare. Contentful kategoriseras fortfarande som en uppstickare inom världen av 

IT och CMS vilket gör att det också ger utvecklare en större glädje i att få arbeta med 

något som klassificeras som nytt och spännande. Denna slutsats lämnar dock rum för 

frågan om Contentful är det som är den bästa tekniska lösningen eller om det är 

någonting som främst ses som spännande just nu inom den informationstekniska sfären 

och att det är där dess största fördel ligger. Utvecklare menar dock också att utveckling i 

Episerver kan vara något lättare att lära sig om en person kommer från en klassisk 

skolning i programmering men att Episerver är väldigt tungrott att arbeta med vilket 

talar emot Episerver och det är där Contentfuls fördel ligger; att det är lättare och 

snabbare att arbeta med. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att Contentful är bättre 

lämpat för snabbare utveckling men att Episerver har en mer klassisk bakgrund i att det 

är lättare att förstå och att det finns mer hjälp att tillgå.  

Studien har uppdagat att Episervers främsta fördel ligger i att det är ett välkänt CMS; 

köpare vet vad det får, redaktörer känner igen gränssnittet och det finns mycket hjälp av 

få inom utveckling då det är så pass många som arbetar med det i Episerver. Även 

själva gränssnittet ger redaktörsanvändare en fördel då det till stor del liknar 

mappsystemet i Windows som många redaktörer redan är bekanta med.  

Samtliga redaktörer nämner en uppskattning för WYSIWYG-funktionalitet med ”drag 

and drop” och förhandsgranskning men studien visar att när användare är tillräckligt 

vana vid gränssnittet så används denna funktionalitet väldigt sällan och det mesta arbete 

sker ändå genom renodlade formulär. Det är dock svårt att säga om detta beror på att 

inlärningskurvan är tillräckligt brant för att användare inte behöver WYSIWYG-

funktionalitet efter att de har blivit tillräckligt vana vid att arbeta i CMS:et eller om det 

är Episervers WYSIWYG-funktionalitet som inte är tillräcklig. Då Episerver är det enda 

studerade CMS:et som erbjuder denna funktion som grundläggande funktionalitet talar 

ändå detta till Episervers fördel även om Contentful delvis ger utvecklare möjligheten 

att bygga detta utöver Contentfuls grundläggande funktionalitet. Dock värt att nämna är 



 54 

att samtliga användare som inte lägre använder WYSIWYG-funktionaliteten använde 

denna från början vilket ligger till grund för att de senare har slutat att använda den.  

Både i Episervers och Contentfuls användargränssnitt för redaktörer nämner användare 

problem med textbehandlingen. Då de båda CMS:en har olika sätt att behandla text är 

det svårt att få en enig bild över vilken lösning som är att föredra. Önskemålen 

innefattar både funktionalitet precis som den i Word och möjligheten att skriva ren 

HTML. Då Episerver erbjuder HTML-funktionalitet är det dock något som talar för 

dess fördel då Contentfuls kompromissande lösning med märkspråket Markdown inte 

uppskattas av någon av de intervjuade redaktörerna.  

Navigationen är även något som upplevs som besvärligt när det kommer till antalet 

hierarkiska nivåer i båda CMS:en även om Episervers sidträd hjälper användarna att 

förstå var på sidan de redigerar, vilket är något som Contentful saknar. Sidträdet finns 

dock inte med i Contentful på grund av att strukturen på innehållet inte är tänkt att vara 

begränsad till webbplatsens struktur vilket till viss del kan ses som en teknisk fördel och 

till viss del som en nackdel då det inte medför en tydlig URL-struktur. Detta är dock 

endast en nackdel när det kommer till webbutveckling och inte när det kommer till 

presentation av innehåll i övriga kanaler, något som är en nackdel i Episervers fall.  

Utöver de rena tekniska och redaktionella aspekterna finns även den ekonomiska 

aspekten att ta hänsyn till; Contentful har en gratisversion som finns att tillgå medan 

Episerver har ett antal fasta kostnader som inte går att frångå. Detta är en absolut fördel 

i Contentfuls fall men det måste fortfarande göras en avvägning i vad Episerver 

levererar i jämförelse med sin prissättning då mycket av Contentfuls funktionalitet 

måste utvecklas utöver det grundläggande CMS:et som lösningen erbjuder. Detta 

betyder att en den ekonomiska fördelen inte kan fastställas utan en detaljerad 

kravspecifikation. 

Episerver har av denna studie visat vara sig ett CMS som lämpar sig bäst i miljöer där 

redaktörerna främst arbetar med webbplatser och de har en redaktionell frihet gällande 

upplägg och design av webbplatsen men ändå inte har en stark teknisk bakgrund. Då 

Episerver är ett välkänt CMS finns det en trygghet i det och lämpar sig därmed bra för 

organisationer som värdesätter säkerhet i att de får vad de förväntar sig, just denna 

fördel är dock specifik för just Episerver och inte traditionella WCMS i allmänhet. Då 

CMS:et är något tungrott att arbeta med är det något mindre lätt att arbeta med en 

kontinuerlig och öppen dialog mellan kravställare och utvecklare på samma sätt som 

Contentful uppmuntrar till. Då Contentful är byggt för att vara så lättanapassat som 

möjligt ur ett tekniskt perspektiv lämpar det sig väldigt bra för att arbeta agilt med en 

kontinuerlig leverans förutsatt att redaktörer har en någorlunda teknisk bakgrund. 

Contentful lämpar sig även absolut bäst om lösningen i fråga kräver presentation i fler 

kanaler än endast en webbplats.  
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8. Diskussion och vidare forskning 

Då studien har en specificerad tidsram som ställt mot dess har dess syfte är något 

begränsad har syftet främst ämnats att besvaras genom utformandet av en hypotes. För 

att göra en komplett sammanställning av de olika för- och nackdelarna som headless 

och traditionella CMS medför krävs en studie som är mer omfattande sett till antalet 

studerade CMS i respektive kategori, användare i form av både redaktörer och 

utvecklare samt antalet studerade fall när det kommer till respektive CMS. För att få en 

nyanserad bild hur inlärningsprocessen ser ut hos respektive kategoris olika användare 

skulle även en studie genomförd under en längre tidsperiod där lärbarheten som 

egenskap hos CMS:en kan studeras.  

I en fördjupande studie inom samma ämne bör främst lärbarheten vara central då denna 

studie främst har berört detta ämne ur ett berättande perspektiv vilket riskerar att ge ett 

något subjektivt resultat sett från de berättande användarnas perspektiv. I utförandet av 

denna typ av studie skulle även en bredare spridning av redaktörernas tekniska 

kompetens vara att föredra, specifikt de som arbetar med headless CMS, då den 

kategorin av CMS är mest anpassade efter de användare som har ett djupare tekniskt 

kunnande och de studerade redaktörerna i denna studie har ett djupare tekniskt 

kunnande.  

I och med att Contentful som i denna studie är agnostiskt i sin påverkan av vilken teknik 

som bör användas till CMS:et så finns det ett intresse i att undersöka dessa två CMS vid 

i liknande sammanhang där de tekniska aspekterna blir lättare att ställa mot varandra.  

Även om de föreslagna aspekterna att ta hänsyn till genomförs i en påbyggande studie 

kvarstår fortfarande det faktum att Headless CMS inte har uppnått samma mognad inom 

branschen som de traditionella CMS:en har. Detta skulle kunna ses som en egenskap 

hos de headless CMS:en i sig men är ändå något som påverkar studien då egenskaper 

som ett utbrett ”community” blir starkt påverkade av att headless fortfarande är en ny 

typ av CMS. För att få definitiva svar på om dessa faktorer påverkas av typen av CMS 

eller av det faktum att headless är en ny typ av CMS behövs en studie genomföras efter 

att headless har mognat och inte längre definieras som en ny teknik. Detta är även en 

viktig aspekt att ta hänsyn till då det är avgörande i om headless CMS är populära på 

grund av att det är en ny teknik som ses som spännande eller om det är en teknik som 

kommer mogna och anammas efter att det inte längre ses ny och spännande.  

.  
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Appendix A - Intervjufrågor Redaktörer 

Huvudfråga 1: Vilka mål arbetar redaktörerna mot? 

Delfrågor: 

Vad är det tänkt at hemsidan ska förmedla? 

Vilka delar av hemsidan jobbar redaktörerna med? 

Vad arbetar redaktörerna med för konkreta mål? 

Vad har ni för långsiktiga och strategiska mål? 

Hur många arbetar på redaktionen och har ni några personer som jobbar vid behov? 

Huvudfråga 2: Hur arbetar redaktörerna i CMS:et mot dessa mål? 

Delfrågor: 

Finns det något arbete som sker dagligen i CMS:et? 

Vilka funktioner används dagligen? 

Hur lätta är de dagliga funktionerna att använda? 

Vilka funktioner används mer sällan? 

Hur lätta är de funktioner som används mer sällan att använda? 

Finns det några ”workarounds” och hur ofta sker de isåfall? 

Hur lång tid skulle du uppskatta att det tar för att publicera något av vardaglig karaktär? 

Hur lång tid skulle du uppskatta att det tar för att publicera något av mindre vardaglig 

karaktär? 

Huvudfråga 3: Vad skulle redaktörerna rent objektivt önska av CMS:et för att 

underlätta deras dagliga arbete? 

Delfrågor: 

Om du helt fritt fick önska funktioner av CMS:et vad skulle du då vilja lägga till? 

Om du helt fritt fick ta bort funktioner som finns i CMS:et vad skulle du då vilja ta 

bort? 

Om du fick helt fria händer att designa ett eget CMS, hur skulle det då se ut och hur 

skulle man använda det? 
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Appendix B - Intervjufrågor Projektledare  

Vad är din roll i projekten och vad innefattar dina arbetsuppgifter? 

1. Hur skiljer sig projekt vid start där Contentful respektive Episerver används? 

Hur skiljer sig projekten vid start? 

Vilket av de två projekten är mest tidskrävande att komma igång med?  

Vilket av de två projekten är dyrast att komma igång med? 

2. Vad finns det för incitament för val av Contentful respektive Episerver som 

CMS? 

Hur identifieras vilket typ av CMS som ska användas? (Vad är avgörande? Vad finns 

för faktorer som kan påverka beslutet?) 

Till vilka typ av projekt skulle du säga att respektive CMS lämpar sig bäst? 

Vet du vad som var avgörande i de fall som du arbetat i där Contentful och Episerver 

har använts? 

3. Hur skiljer sig projekt där Episerver respektive Contentful används? 

Vad ser du för fördelar med Episerver? 

Vad ser du för nackdelar med Episerver? 

Vad ser du för fördelar med Contentful? 

Vad ser du för nackdelar med Contentful? 

Vad har du märkt för likheter mellan att arbeta i projekt med de två olika typerna av 

CMS? 

Tror du att du kan uppskatta hur de olika projekten skiljer sig i tid som läggs ned på 

produkten/sidan fr Valtechs sida?  

Vad har du märkt för skillnader mellan att arbeta i projekt med de två olika typerna av 

CMS? 
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Appendix C – Intervjufrågor Utvecklare med fokus på 
Contentful  

Hur länge har du arbetat med Episerver respektive Contentful? 

Har du jobbat med några andra CMS? 

1.     Vilka tekniska för- och nackdelar medför respektive CMS? 

Hur lätt är det att anpassa systemen efter kundönskemål efter installation? 

Vad skulle du säga är de största tekniska fördelarna med EPi-server? 

Vad skulle du säga är de största tekniska fördelarna med Contentful? 

Vad skulle du säga är de största tekniska nackdelarna med EPi-server? 

Vad skulle du säga är de största tekniska nackdelarna med Contentful? 

Till vilka typ av projekt skulle du säga att respektive CMS lämpar sig bäst? 

Vet du vad som var avgörande i valet av CMS i de fall som du arbetat i där Contentful 

och Episerver har använts?  

2. Hur lätt alternativt svårt är det att arbeta med respektive CMS? 

Hur ser inlärningskurvan ut för nya utvecklare att lära sig respektive CMS?  

Vad har du uppfattat som de största skillnaderna i att arbeta med ett projekt där 

Contentful är inblandat och ett där EPi-server är inblandat? 

Hur skulle du säga att startfasen i projekten skiljer sig mellan de två olika casen? 

Kommer du ihåg ungefär hur lång tid det tog för dig att känna dig bekväm med att 

arbete med Contentful? 

Kommer du ihåg ungefär hur lång tid det tog för dig att känna dig bekväm med att 

arbete med EPi-server?  
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Appendix D – Frågor utvecklare med fokus på 
Episerver 

Hur länge har du arbetat med Episerver? 

Har du jobbat med några andra CMS? 

1.     Vilka tekniska för- och nackdelar medför respektive CMS? 

Hur är det att arbeta med Episerver vid starten av ett projekt? Är det något som är 

speciellt vid uppstarten? 

Vad tycker du är de största fördelarna med Episerver? 

Vad tycker du är de största fördelarna rent tekniskt?  

Vad är de största nackdelarna rent tekniskt? 

Vad är de största nackdelarna mer övergripande? 

Hur lätt är Episerver att anpassa efter kundbehov både vid uppstart och i senare skeden 

med vidareutveckling? 

Hur lätt är det och visa innehåll från Episerver i andra enheter och devices? 

Hur lätt är det att migrera innehåll från Episerver? 

 Finns det något som du tycker är signifikant eller utmärkande för projekt där Episerver 

är involverat? 

(Om har jobbat med andra CMS:) Vad finns det för likheter mellan Episerver och andra 

CMS? 

(Om har jobbat med andra CMS:) Vad skiljer Episerver från andra CMS?  

Vad är dina allmänna åsikter och synpunkter på Episerver? 

Kan du se några för- och nackdelar med Contentful gentemot Episerver? 

2. Hur lätt alternativt svårt är det att arbeta med respektive CMS? 

Hur länge tog det innan du kände dig helt bekväm med Episerver? 

Hur länge tror du det tar för nyare utvecklare att känna sig bekväma med att utveckla i 

Episerver? 

Vad är din uppfattning om hur Episerver är att jobba i som redaktör? 
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Vet du vad som var avgörande i valet att jobba med Episerver i olika projekt? 

Hur tycker du att Episerver och Contentful skiljer sig i de arbetssätt som de 

uppmuntrar? 

Har du märkt någon skillnad ur ett redaktörsperspektiv när det kommer till att arbeta i 

Episerver eller Contentful? 
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