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Abstrakt 
 

Föräldrakooperativet Lillmyran är en förskola som ligger i Gävle och de har en 

hemsida som behöver utvecklas. Förskolan ville ha hjälp med att först kartlägga 

vilka förväntningar medlemmarna hade på deras hemsida. Därefter skulle det 

undersökas om deras plattform för webbpublicering, CMS Made Simple, hade de 

tekniska förutsättningar som krävdes för att förverkliga deras önskemål. Till sist 

skulle även hemsidan utvecklas med tanke på de villkoren. Kartläggningen av 

förväntningarna på hemsidan skedde med hjälp av en enkätundersökning och 

systemet skapades med hjälp av CMS Made Simple. Resultatet av 

enkätundersökningen visade att Lillmyran ville ha en hemsida med en publik och en 

intern del innehållande olika slags information. Funktioner såsom nyheter, bild- och 

dokumenthantering var några av önskemålen från medlemmarna. Nästan alla 

funktioner gick att förverkliga i CMS Made Simple och de implementerades även på 

hemsidan. 

Nyckelord: CMS Made Simple, webbdesign, hemsida, enkät 
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1 Inledning 

Föräldrakooperativet Lillmyran är en förskola som har sin verksamhet i en före detta kommunal 

förskola i Bomhus, Gävle. På Lillmyran arbetar föräldrar och fem personer från personalen med i 

dagsläget 19 barn. 

Förskolan har idag en hemsida, på adressen http://lillmyran.com, som har skapats för att 

marknadsföra förskolan för allmänheten, men den är även tänkt att fungera som en mötes- och 

informationsplats för medlemmarna.  Hemsidan var, vid projektets start, i en uppbyggnadsfas och 

utveckling behövdes efter Lillmyrans behov.  

Utifrån denna utgångspunkt ville Lillmyran först och främst kartlägga vilka förväntningar 

personal och föräldrar har på deras hemsida. De ville göra en undersökning om dessa förväntningar 

gick att förverkliga med tanke på den plattform för webbpublicering som Lillmyran har valt att arbeta 

med. Till sist skulle hemsidan utvecklas efter de ställda önskemålen.  

Plattformen, som Lillmyran nyligen har börjat använda sig av, är CMS Made Simple. Den är 

tänkt att underlätta för medlemmarna att själva vara med att uppdatera och utveckla hemsidan. Vid 

projektets start hade Lillmyran börjat planera olika funktioner på sidan, men den planeringen var inte 

klar och funktionerna var inte driftsatta.  

Magnus Hjelmblom, förälder på Lillmyran och även lärare på högskolan i Gävle, tog fram detta 

förslag till ett examensarbete som sedan antogs av mig, Peter Holzinger, student på 

Internetteknologiprogrammet på Högskolan i Gävle. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta projekt har varit att kartlägga Lillmyrans medlemmars olika förväntningar på deras 

hemsida. Detta för att de därefter ska kunna utveckla en hemsida som passar medlemmarnas behov. 

Projektet syftade även till att undersöka om CMS Made Simple har de tekniska förutsättningarna som 

krävs för att tillgodose medlemmarnas behov av en hemsida. Systemet har flera fördelar när det gäller 

att underhålla en hemsida när användarna inte har någon särskild kunskap inom ämnet. Därför skulle 

en manual tas fram som skulle beskriva rutiner för hur uppdateringar och underhåll av hemsidan går 

till. Större delen av projektet syftade till sist i att utveckla hemsidan med funktioner som 

kartläggningen hade visat och efter de tekniska förutsättningar som gjorde detta möjligt. 

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna som skulle besvaras var: 

 Vilka förväntningar har Lillmyrans medlemmar på en hemsida? 

 Vilka tekniska förutsättningar har den nuvarande plattformen för webbpublicering CMS Made 

Simple med tanke på de funktioner som Lillmyrans medlemmar önskar? 

 Är CMS Made Simple ett system som är lämpligt att använda vid sådana här tillfällen och skulle 

jag personligen kunna välja att använda det systemet i framtiden? 

1.3 Förkunskaper 

De tekniska områden som det här arbetet berör är skriptspråken HTML, CSS, PHP och 

databashanteraren MySQL. Jag har i tidigare kurser på programmet kommit i kontakt med samtliga 

språk. Det handlar även om informationshanteringssystemet CMS Made Simple, men där har jag 

däremot ingen förkunskap eller liknande innehållshanteringssystem. 

1.4 Resurser 

Den utrustning jag har haft till mitt förfogande är en bärbar dator. Programvaran som jag har använt 

mig av för att utveckla hemsidan är webbläsaren Google Chrome tillsammans med 

innehållshanteringssystemet CMS Made Simple. All dokumentation har skett i programmet Microsoft 
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Office Word 2007. Jag har även haft förfogande över Lillmyrans, vid projektets start, dåvarande 

hemsida med tillhörande information.   

2 Begrepp 

CMS CMS, Content Management System eller innehållshanteringssystem, är en 

webbapplikation som körs på en webbserver för att underlätta skapandet av 

en hemsida. Ett CMS-system ska ha verktyg som både erfarna 

webbutvecklare och amatören ska kunna använda sig av.  [1] 

CMS Made Simple En variant av ett innehållshanteringssystem som är av typen öppen 

programvara. Systemet är uppbyggt av skriptspråket PHP och har stöd för 

databashanterarna MySQL och PostgreSQL. [1] 

Öppen programvara Ett datorprogram där källkoden är tillgänglig att använda, läsa, ändra och 

vidaredistribuera. [2] 

HTML HTML, HyperText Markup Language, är ett sidbeskrivningsspråk på 

hemsidor för utseende och innehåll. [3] 

CSS  CSS, Cascading Style Sheet eller stilmallar, är ett språk som gör det möjligt 

att formge hemsidor när det gäller färg, teckensnitt, justering av text och 

objekt m.m. [4] 

PHP PHP, PHP Hypertext Preprocessor, är ett skriptspråk som förbehandlar kod 

som sedan visas som hypertext i en webbläsare. Koden skrivs direkt i 

HTML-koden där instruktionerna utförs av webbservern och inte i 

webbläsaren. [5] 

SQL SQL, Structured Query Language, är ett standardiserat språk för att hämta 

och bearbeta information ur databaser. [6] 

MySQL MySQL är en databashanterare som bygger på SQL. MySQL används ofta 

ihop med PHP. [6] 

Webbserver En dator som kör speciella serverprogramvaror. Programvaran levererar 

HTML-sidor när de begärs av en klient, oftast en webbläsare.[7] 

Plattform Inom datortekniken är en plattform en bas av kvalifikationer som ger 

möjligheten att köra dataprogram som är anpassade för just den. [8] 

Webbläsare En webbläsare är en programvara som gör det bl.a. möjligt att besöka 

hemsidor på Internet. [9] 

3 Metod 

För att utföra projektet delade jag upp metoden i fem olika delmoment; start av projekt, kartläggning 

av förväntningar, tekniska förutsättningar i systemet, utveckling av hemsidan och skapandet av en 

manual.  

Starten av projektet bestod först av att undersöka ämnet, där CMS Made Simples hemsida [10] 

var till stor hjälp. Därefter togs en projektplan fram (se 10.1 Bilaga 1: Projektplan), där jag hade Sven 

Eklunds bok, Arbeta i projekt – en introduktion [11] som hjälpmedel. Projektplanen togs fram för att 

få en överblick om vad som skulle göras och hur mycket tid som fanns till förfogande. Projektet 

kompletterades sedan med ett PERT-schema (se 10.2 Bilaga 2: PERT-schema) och ett Gantt-schema 

(se 10.3 Bilaga 3: Gantt-schema). När jag skapade Gantt-schemat använde jag mig av programvaran 

GanttProject [12]. 

Kartläggningen av förväntningarna på hemsidan genomfördes med en enkätundersökning (se 10.4 

Bilaga 4: Enkät) av Lillmyrans medlemmar. Enkätundersökningen valdes före exempelvis intervjuer 

eftersom antalet frågor var få, tidsåtgången uppskattades vara mindre än vid intervjuer och för att fler 

medlemmar skulle få komma till tals. Att både göra enkäter och intervjuer valdes även det bort med 
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tanke på tidsåtgången. För att ändå göra kartläggningen så bra som möjligt fanns en fråga i enkäten där 

medlemmarna fick, om de ville, lämna sina kontaktuppgifter för ytterligare frågor. Det genomfördes 

därefter några kompletterande frågor på vissa medlemmar via e-post. De besvarade enkäterna 

samlades ihop och sammanställdes. Detta gjordes främst för att få ett dokument med de önskade 

funktionerna samlade och för att se om samma funktioner önskades av flera medlemmar.  

En lokal testhemsida driftsattes för att kunna förebereda implementeringen av funktionerna på 

den verkliga hemsidan. De sammanställda funktionerna undersöktes sedan om de skulle gå att 

implementera på hemsidan med CMS Made Simple. Funktioner av mer avancerade slag, exempelvis 

nyhetsfunktionen, undersöktes om de fanns som moduler. Dessa moduler som sedan användes 

laddades hem och installerades via administrationsverktyget eller på CMS Made Simple - Forge [13]. 

När detta var gjort arbetades en kravspecifikation fram, även då var Arbeta i projekt – en introduktion 

[11] till hjälp. Kravspecifikationen presenteras under avsnitt 4 Förutsättningar och krav. 

När tillgång till Lillmyrans hemsida hade lämnats påbörjades implementeringen av funktioner på 

hemsidan, där Sofia Hauschildts bok CMS Made Simple 1.6 – Beginner’s Guide [14] fanns som stöd. 

Implementeringen utfördes i CMS Made Simples administrationsverktyg med hjälp av tidigare 

erfarenheter från testhemsidan.  

Manualen skapades i Microsoft Word 2007 tillsammans med skärmdumpar från systemet, 

administrationsverktyget i CMS Made Simple. Den utformades i steg-för-steg-guider där de vanligast 

förekommande funktionerna förklarades och beskrevs. 

4 Förutsättningar och krav 

Under detta avsnitt beskrivs de förutsättningar som fanns när projektet startade och även 

kravspecifikationen presenteras här. 

4.1 Projektets start 

CMS Made Simple innehåller ett webbaserat administrationsverktyg. Därifrån styrs allt som ska visas 

och fungera på hemsidan. Sidor kan läggas till, ändras och tas bort där innehållet styrs med hjälp av en 

text- och html-redigerare. Designen sköts med hjälp av teman, mallar och stilmallar. Sidans meny kan 

konfigureras och det går även att ställa in olika typer av användare för administrationsverktyget. 

Systemet har även stöd för olika moduler. En modul är ett tilläggspaket som kan installeras i systemet 

och kan t.ex. vara en nyhets- eller en kalenderfunktion. 

Från början var innehållet på sidan väldigt begränsat. Lillmyran hade endast lagt ut sidor med 

information och det fanns exempelvis inga moduler konfigurerade. Sidan bestod av en startsida med 

informationstext om föräldrakooperativet Lillmyrans verksamhet. Den hade förutom startsidan, fyra 

olika avdelningar; personal, mål, kontakt och internt. Personalavdelningen bestod av presentationer 

och bilder av de tre förskollärarna, kocken och en person som arbetstränade på förskolan under 2009. 

Under ”Mål” beskrevs vilka huvudmål som fanns inom verksamheten. Kontaktavdelningen 

presenterade kontaktuppgifter och en länk till Gävle kommun där det gick att ställa sig i kö till 

Lillmyran för sitt barn. Under ”Internt” fanns det ett inloggningsformulär för att komma åt de interna 

sidorna. Den delen var inte igångsatt utan skulle utvecklas. Innehållet på sidorna presenterades centralt 

på hemsidan. Därutöver låg en navigationsmeny till vänster och till höger fanns en sökfunktion, 

kontaktuppgifter, samarbetspartners och länkar till tidningsnotiser om Lillmyran.  

4.2 Krav på användargränssnitt 

De krav som fanns på användargränssnittet på hemsidan var att den skulle ha en publik och en intern 

del. Den publika delen skulle vara interaktiv och se levande ut, vilket skulle leda till en känsla av att 

Lillmyran var en bra miljö att vistas på. Hemsidan skulle även ha användbara funktioner som enkelt 

kunde administreras av ideellt arbetande medlemmar. 
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4.3 Krav på funktioner 

De besvarade enkäterna från Lillmyrans medlemmar och undersökningen av de tekniska 

förutsättningarna resulterade i en kravspecifikation. Denna kravspecifikation hade till syfte att 

beskriva och konstatera vilka funktioner uppdragsgivaren ville ha på sidan samt, för uppdragsgivarens 

del, visa vilka funktioner som ingick i överenskommelsen. Dokumentet skapades av uppdragsgivaren 

och projektledaren.  

Kraven delades in i tre olika prioritetsordningar; nivå 1, 2 och 3.  

 Nivå 1: Funktioner som skulle implementeras i systemet. 

 Nivå 2: De tekniska förutsättningarna på nivå 2 skulle utredas. När det var tekniskt möjligt 

skulle funktionerna förberedas, men inte implementeras fullt ut. 

 Nivå 3: Funktionerna på nivå 3 skulle, endast om tid fanns, förberedas och eventuellt 

implementeras till viss del i systemet. 

4.3.1 Nivå 1  

På den publika delen på nivå 1 skulle följande implementeras: 

 Nyheter – En nyhetsfunktion som skulle visa publika upplysningar. 

 Mat – En avdelning som visade och beskrev Lillmyrans kost och även skulle visa veckans 

matsedel. 

 Husöverblick – En överblick på Lillmyrans fastighet, i form av en planritning med tillhörande 

bilder för utvalda rum. 

 Bildhantering – Möjlighet att lägga ut bilder och fotoalbum. 

På den interna delen på nivå 1 skulle följande implementeras:  

 Nyheter – En nyhetsfunktion som både skulle visa publika och interna upplysningar. 

 Bildhantering – En egen avdelning på sidan med fotoalbum över exempelvis aktiviteter och 

utflykter. 

 Veckobrev – Möjlighet för personalen att skriva och lägga ut ett veckobrev på hemsidan. 

 Dokument – En avdelning där Lillmyrans samlade dokument presenterades och ge möjlighet 

att ladda hem. 

 Kalender – En funktion som visar en kalender med viktiga datum och händelser. 

Som övriga tillämpningar på nivå 1 skulle följande implementeras: 

 Informationstext – Ny, innehållsrikare och mer genomarbetad text på den publika delen av 

hemsidan. 

 Enkel administration – En manual skulle tas fram för att göra administreringen av hemsidan 

så enkel som möjligt. De delar som manualen skulle belysa var funktionerna nyheter, 

bildhantering, veckobrev, dokument och kalender. 

4.3.2 Nivå 2 

Den publika delen på nivå 2 omfattade: 

 Frågor & svar – En avdelning där de vanligast förekommande frågorna med svar skulle 

presenteras. 

 Föräldrar – Presentationer utav några av föräldrarna på förskolan och varför de valde just 

Lillmyran. 

 Aktiviteter – En sida där en vanlig dag på Lillmyran skulle presenteras. 

 Personalsidan – Personalsidan skulle uppdateras med nya bilder och texter. 

Den interna delen på nivå 2 omfattade: 

 Arbetspass – En funktion för att kunna se, boka och kontrollera arbetspassen som föräldrarna 

gör på Lillmyran. 

Övriga tillämpningar på nivå 2 omfattade: 
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 E-postadresser – Skapa nya e-postadresser åt personalen och medlemmar på förskolan. 

4.3.3 Nivå 3 

Den publika delen på nivå 3 omfattade: 

 Sett & hört – En sida där Lillmyran i pressen och Lillmyranrelaterade blogginlägg skulle 

presenteras.  

 Pedagogiska spel – En avdelning med länkar till dataspel för barnen. 

Den interna delen på nivå 3 omfattade: 

 Forum – Ett diskussionsforum för personal och föräldrar. 

 Portfolio – En portfolio för varje barn där personalen kan dokumentera vad barnet har gjort 

och skapat. 

Övriga tillämpningar på nivå 3 omfattade: 

 Logotype – En ny logotype. 

 Design – Göra om designen på sidan. 

 Facebook – Integrera hemsidan med Facebook för att t.ex. dela ut ett fotoalbum. 

4.4 Speciella krav 

Vid överenskommelsen sattes även kravet att implementeringen av vissa funktioner endast kunde 

utföras under förutsättning att nödvändig information (exempelvis text och bilder) från Lillmyrans 

organisation ställs till projektledarens förfogande. 

4.5 Systemspecifikationer 

Systemet är uppbyggt på plattformen CMS Made Simple, på webbhotellet one.com. Denna plattform 

är baserat på skriptspråket PHP och man kan därmed, om behov finns, integrera PHP-skript på sin 

hemsida. Systemet använder sig även av databashanteraren MySQL som ligger i bakgrunden och 

arbetar under tiden man skapar sin sida. Man kan, om behov finns, komma åt databasen i programmet 

phpMyAdmin och utföra ändringar. De versioner som har använts är: 

 CMS Made Simple v.1.7.1 

 PHP version 5.3.2 

 MySQL version 5.0.32 

5 Resultat 

Under detta avsnitt beskrivs först kortfattat det resultat som enkäterna gav. Det som inte tas upp i 

resultatet av enkäterna är de önskemål av funktioner som resulterade i en kravspecifikation, eftersom 

det redovisades i föregående avsnitt. Efter detta beskrivs resultatet av implementeringen av alla 

funktioner på hemsidan som kravspecifikationen omfattade. 

5.1 Enkäter 

Enkäterna gav svar på, förutom om önskemål på funktioner på hemsidan, även om medlemmarnas 

vanor på den dåvarande hemsidan. För det första besvarades enkäten av tio stycken medlemmar, varav 

sju personer var föräldrar och tre var från personalen. Samtliga svarade att de besökte hemsidan sällan 

eller ingenting alls. När de besökte hemsidan var det för att få information, om något nytt hade hänt, 

kolla kontaktuppgifter och se nya bilder. Det de tyckte var bra med hemsidan då var att den var enkel, 

lätt att hitta på, länkarna till tidningsurklippen, att den var lätt att uppdatera och att den hade tydlig 

design och information. Tre personer tyckte att ”ingenting” var bra med hemsidan just då. Alla 

personer utom en ställde upp för flera frågor genom att ange deras kontaktuppgifter. 
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5.2 Publika delen 

I och med att designen redan fanns vid projektets start, ändrades den väldigt lite. Den ändrades endast 

om det behövdes för de nya funktioner som lades till. Nedan presenteras de funktioner som lades till 

på den publika delen. 

5.2.1 Nyheter 

Nyhetsfunktionen baserades på modulen News. Med den modulen går det att skapa, ändra och ta bort 

nyheter på sidan. Nyheterna delades in i olika kategorier, där de publika nyheterna tilldelades 

kategorin publika.  

Nyheterna presenteras i ett sammandrag i ett fönster på sidans högra del, där de tre senaste 

nyheterna visas. Denna lista fylls på kontinuerligt och när det finns fler än tre nyheter går det att 

bläddra bland dessa. Nyheterna presenteras även i full omfattning i menyn under Nyheter. 

5.2.2 Mat 

Lillmyrans matavdelning baserades på en vanlig CMS Made Simple-sida med text och bild. 

5.2.3 Husöverblick 

Lillmyrans husöverblick baserades på en vanlig CMS Made Simple-sida med en bild över en 

planritning för byggnaden. Bilden är sedan gjord som en klickbar bildkarta, som sedan gör det möjligt 

att se bilder tagna från de olika rummen.  

5.2.4 Bildhantering 

Bildhanteringen på sidan baserades på modulen Album. Med den modulen går det att skapa, ändra 

och ta bort fotoalbum på sidan. Fotoalbumen delades in i olika kategorier för att kunna skilja de åt och 

placera de på olika ställen på sidan. Modulen Album måste inte användas för att lägga till bilder på 

sidan utan det går även att använda systemets inbyggda text- och html-redigerare för att lägga till 

objekt som t.ex. bilder. Fördelen med modulen är att den kan presentera många bilder på ett snyggt 

och smidigt sätt. 

5.2.5 Aktiviteter 

Aktiviteter baserades på en vanlig CMS Made Simple-sida med text, där en vanlig dag på Lillmyran 

beskrevs. 

5.3 Interna delen 

Den interna delen på sidan skapades med hjälp av modulen FrontEndUsers och CustomContent för 

att skapa och styra inloggningen och vad som skulle visas på den publika respektive interna delen av 

hemsidan. För att skapa registreringsfunktionen för nya användare på interna sidan användes modulen 

SelfRegistration , läs även avsnitt 5.4.2 Användarhantering (Frontend users). Nedan presenteras de 

funktioner som lades till på den interna delen. 

5.3.1 Nyheter 

Nyhetsfunktionen på internsidorna är uppbyggd på samma sätt som på den publika delen, d.v.s. med 

modulen News. Skillnaden är den att nyheterna som postas på internsidorna sparas under en annan 

kategori.  

Nyheterna på internsidorna presenteras på samma sätt som på den publika delen, d.v.s. i ett 

sammandrag till höger och på en egen avdelning. 
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5.3.2 Bildhantering 

Bildhanteringen på internsidorna är uppbyggd på samma sätt som på den publika delen, d.v.s. med 

modulen Album. Skillnaden är den att de interna albumen sparas under en annan kategori.  

5.3.3 Veckobrev 

Veckobrevet, som tidigare skrivits av personalen varje vecka och därefter skrivits ut och delats ut, kan 

nu även skrivas som en nyhet på sidan under en egen kategori. På så sätt presenteras de som en vanlig 

nyhet som medlemmarna kan läsa på internsidorna. 

5.3.4 Dokument  

Dokumentfunktionen baserades på modulen Uploads. Med den modulen går det att lägga upp, ändra 

och ta bort dokument på hemsidan. Dokumenten presenteras på olika sätt och i olika kategorier där det 

även går att ladda hem dokumenten. Manualen som togs fram finns även att ladda hem här för 

medlemmarna. 

5.3.5 Kalender 

Kalendern baserades på modulen CGCalendar. Med den modulen går det att lägga upp, ändra och ta 

bort kalenderposter på hemsidan.  

Kalendern presenteras i en egen avdelning där datum, då det finns noteringar, är klickbara. 

Kalendern presenteras även till höger på sidan, men då som text i en ”kommande händelser” ruta. De 

händelser som syns där visas även i kalendern. 

5.3.6 Arbetspass 

Arbetspass baserades på en vanlig CMS Made Simple-sida med endast text med information. Det 

finns ingen funktion för att boka och ändra ett pass. 

5.4 Övriga tillämpningar 

5.4.1 Manual 

Manualen (avsnitt 10.5 Bilaga 5: Manual) är en bruksanvisning över vanliga funktioner i systemet och 

hur de ska användas. De funktioner som manualen tar upp är: 

 Texteditorn och HTML-redigeraren TinyMCE 

 Filhanteraren 

 Lägg till, ändra och ta bort nyheter 

 Lägg till, ändra och ta bort fotoalbum 

 Lägg till, ändra och ta bort dokument 

 Lägg till, ändra och ta bort kalenderposter 

 Användar- och grupphantering till administrationsverktyget 

 Användar- och grupphantering till de interna sidorna (Frontend users) 

5.4.2 Användarhantering (Frontend users) 

Sidan hanterar nyregistreringar av medlemmar för att komma åt de interna sidorna, s.k. Frontend 

users. Denna procedur går till som följande: En medlem fyller i ett formulär under Internt, där den 

bl.a. får uppge namn och en e-postadress. När registreringen slutförs blir användaren informerad om 

att det inte går att logga in på sidan än, utan en administratör på Lillmyran måste godkänna personen 

först. I detta skede skickas det även ett e-postmeddelande till administratören om att en ny medlem har 

registrerat sig på Lillmyran. Administratören kommer då att logga in sig i administrationsverktyget 

och kontrollera att personen är en giltig medlem och därefter ge denne tillgång till de interna sidorna. 

Därefter kan medlemmen logga in sig och komma åt de interna sidorna där personen även kan ändra 

sina medlemsuppgifter. 
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5.4.3 Användarhantering (administrationsverktyget) 

Sidan hanterar även nyregistreringar av medlemmar som vill kunna administrera hemsidan. Denna 

procedur går till som följande: En administratör på hemsidan lägger till en ny användare för 

administrering av hemsidan i administrationsverktyget. Användaren blir tilldelad en grupp som har 

olika rättigheter på sidan. I dagsläget finns sju olika användargrupper, de grupper som finns är: 

Admin: Administratör på hemsidan, kan utföra alla uppgifter. 

Superuser: Steget under administratör, kan i stort sett utföra allt som administratören. 

Designer: En användargrupp som endast sköter designen, såsom teman, mallar och stilmallar. 

Redigerare: Användargruppen kan endast ändra innehållet på sidan. 

Personal: Användargruppen personal får hantera nyheter, fotoalbum, dokument och kalendern. 

Intressegrupp: Användargruppen intressegrupp får endast hantera dokumenten på sidan, ladda upp 

nya, redigera eller ta bort. 

5.5 Skärmdumpar från systemet 

5.5.1 Publika delen 

 

Figur 1. Skärmdump från Lillmyrans husöverblick på publika delen. (Publiceras med tillstånd från Lillmyran) 
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5.5.2 Interna delen 

 

Figur 2. Skärmdump från Lillmyrans interna startsida. (Publiceras med tillstånd från Lillmyran) 

5.6 Förberedda funktioner 

Det fanns även funktioner som inte implementerades fullt ut på hemsidan, men som har förberetts. 

Dessa funktioner är inte aktiva och kan inte nås på något sätt på hemsidan, men de är inlagda i 

systemet och därmed förberedda för vidare utveckling. De funktioner som det handlar om är följande: 

 Frågor & svar - En avdelning där vanliga frågor som t.ex. ”Vad är ett föräldrakooperativ?” 

ska presenteras och därefter ges svar på. 

 Föräldrar – En avdelning där ett visst antal föräldrar intervjuas och de får ge sin bild av och 

kommentera Lillmyran. 

 Sett och hört – Denna avdelning fanns det önskemål om att den skulle presentera 

tidningsartiklarna som finns om Lillmyran och även Lillmyranrelaterade blogginlägg. 

 Pedagogiska spel – Det fanns även önskemål om att lägga ut länkar till spel som passade 

barnen på förskolan. Jag har förberett denna sida med förslag på länkar man skulle kunna 

använda. 

 Forum – Denna funktion skulle kunna användas på den interna sidan för att fungera som en 

kommunikationsplats mellan föräldrar och personal. Den baseras på modulen Forum. 

 E-postadresser - Det fanns även önskemål, förutom rent innehåll på sidan, om att 

medlemmarna ville ha personliga e-postadresser för domänen lillmyran.com. Jag har 

undersökt detta och Lillmyrans e-postadresser ”hostas” av Google, genom Google Apps. 

Därifrån går det att lägga till och ändra e-postkonton. IT-ansvarige på Lillmyran kommer snart 

ge möjligheten åt medlemmarna att få egna e-postadresser för domänen. 

6 Implementering och test 

Eftersom en hemsida redan fanns vid projektets start skedde implementeringen genom att hemsidan 

uppdaterades fortlöpande under projektets gång. I och med att en testhemsida skapades innan 
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implementeringen fanns kunskapen redan om hur moduler och dylikt fungerade och hur de skulle 

konfigureras. All implementering skedde i administrationsverktyget.  

Tester har skett fortlöpande under projektets tid genom att jag själv, men även medlemmar på 

Lillmyran, har använt hemsidan och testat de olika funktionerna. Inget användartest har genomförts då 

det inte har funnits tid för detta, däremot kommer ett utbildningstillfälle för medlemmar på Lillmyran 

ske innan projektets slut. 

7 Diskussion 

7.1 Metod 

Under starten av projektet kände jag att jag föreberedde mig väl, jag läste på om ämnet, jag gjorde en 

projektplan och PERT- och Gantt-scheman. Informationen på CMS Made Simples hemsida [10] är bra 

även om det märks att den avdelningen är under utveckling. Dokumentationen som ligger utlagd 

uppdateras fortfarande och är inte fullständig. Eftersom det var svårt att få tag på litteratur i ämnet, 

endast en relevant bok [14] fanns, kunde jag inte läsa om systemet annat än på hemsidan. Tyvärr fick 

jag inte tag på boken förrän i slutet av projektet, vilket var synd då den kändes innehållsrik och 

användbar. 

Projektplanen har jag under hela projektet använt mig av och tittat tillbaka på, vilket har varit till 

stor hjälp. Även om det tar lite extra tid att förbereda projekt, tycker jag att man har igen det i slutet. 

Jag är nöjd med resultatet av enkäterna. Jag fick ut många bra förslag och idéer, dessutom fick jag 

kontakt med några föräldrar som sedan har svarat på fler frågor och kommit med feedback. Att 

samtliga medlemmar som svarade ”sällan” på frågan om hur ofta de besökte hemsidan tror jag berodde 

på att hemsidan som fanns vid projektets start var väldigt innehållsfattig och jag hoppas att det 

kommer ändras i samband med att jag lämnar över den. Det som var mindre bra med enkäterna var att 

tidsåtgången för denna del var lite för optimistiskt satt av mig. Skapandet av enkäten tog längre tid än 

väntat och att dela ut och få svar på enkäten gjorde detsamma. Dessutom blev det så att jag var väldigt 

beroende av svaren på enkäterna, stegen efter var svåra att arbeta med utan svaren. Möjligen svarade 

färre personer än väntat på enkäten, vilket var svårt för mig att påverka. Jag tror ändå inte att resultatet 

blev lidande av detta, då de svar som lämnades var utförliga och innehållsrika. 

När jag hade gjort sammanställningen av enkäterna, bokade jag och marknadsföringsgruppen för 

Lillmyran, in ett möte. Där presenterade jag mina resultat och vi diskuterade vad funktionerna skulle 

innehålla och vilka de tyckte att absolut var viktigast. Detta möte var väldigt givande och jag tror 

också det hade en avgörande faktor för resultatet. Jag fick en väldigt bra känsla där över vad de 

förväntade sig för resultat. 

Den lokala testhemsidan jag satte upp tidigt i projektet har jag märkt att den hjälpte mig mycket. 

Genom den kunde jag sätta mig in i systemet, vilket var viktigt då det var helt nytt för mig och ganska 

komplext rent konfigurationsmässigt. När jag sedan skulle lägga till funktionerna på den verkliga 

sidan hade jag redan utfört de flesta momenten och på så vis kände jag till svårigheterna och 

begränsningarna. 

7.2 Förutsättningar och krav 

Förutsättningarna för detta examensarbete tyckte jag att såg väldigt bra ut, det kändes som om 

uppgiften kunde lösas med den kunskap jag har fått genom programmet Internetteknologi. Dessutom 

var det som om arbetet gav tillfälle att utvecklas då det handlade om system som jag inte hade varit i 

kontakt med tidigare. Projekttiden har varit väldigt rolig och intressant. 

Kraven som sattes mellan mig och uppdragsgivaren kändes tryggt i och med att de delades in i 

olika prioritetsnivåer. På så sätt kunde jag sätta små delmål i utvecklingen av sidan och även 

koncentrera mig på saker som var viktigare än andra. 

Kravet att Lillmyran skulle förse mig med information i form av text och bilder infriades inte 

riktigt av dem och i efterhand kändes det viktigt att det stod med i kravspecifikationen. Detta fick som 

följd att vissa delar inte blev riktigt som jag hade tänkt mig, men text och bilder kan de lägga in i 

efterhand. Jag tycker dock det hade sett mer fullständigt ut för min del om sidan hade haft mer 

innehåll, men det kommer de lägga upp senare. 
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7.3 Resultat 

Mina tankar om resultatet är att jag är nöjd med det, jag känner att jag har uppfyllt de flesta krav som 

sattes från uppdragsgivaren och de krav som jag själv satte på mig själv. Jag har skapat en hemsida åt 

dem som fungerar som en mötesplats för personal och medlemmar i och med den interna delen. Där 

går det bl.a. att läsa interna nyheter, se bilder och dela dokument med varandra. Den publika sidan har 

jag försökt utveckla så de kan lägga in mer nyttig information och få mer liv i genom att tillämpa en 

nyhetsfunktion. Dessutom har jag skapat en manual som medlemmarna med administrationsrättigheter 

kan använda sig av när de uppdaterar och underhåller sidan.  

Givetvis har det gått att utveckla ännu mer saker på sidan, men där satte tiden begränsningar. Man 

ska komma ihåg att uppdragsgivaren har varit tydlig med att det viktigaste inte var att skapa alla 

funktioner på hemsidan. Lillmyran hade som mål att främst kartlägga medlemmarnas önskemål med 

en hemsida, undersöka om deras system kunde hantera de önskemålen och till sist utforma ett system 

som gjorde det enkelt att överlämna det till nya medlemmar kontinuerligt. Jag tycker jag har lyckats 

med de punkterna, enkäterna gav bra resultat, undersökningen av systemet och vad det kunde göra har 

jag gjort noggrant och framtida överlämningar går bra med systemet och manualen. 

Det var en funktion som var önskad av flera personer som jag inte har hittat någon lösning på och 

det är arbetspassfunktionen. Medlemmarna ville ha en lösning som gjorde det möjligt att boka 

föräldrarnas arbetspass på Lillmyran direkt på Internet. Då jag inte fann någon modul som skulle 

kunna användas till detta ändamål kom jag fram till att det måste lösas med ett eget, externt system. 

Det hade gått att skapa ett sådant system med hjälp av PHP och MySQL, men då det säkert hade tagit 

tre, fyra veckor bestämde jag mig att koncentrera mig på övriga funktioner. 

Jag tycker också att examensarbetet hade ett väldigt bra upplägg, i flera olika delar där jag fick 

träna på olika saker. Det var lärorikt att vara ensam i ett projekt, att skapa bra och givande enkäter, 

utreda ett innehållshanteringssystem för hemsidor och även utveckla en hemsida efter en 

uppdragsgivarens olika önskemål. Dessutom var det intressant och roligt att skapa en pedagogisk 

manual, som personer som inte är vana att arbeta med hemsidor, ska kunna förstå och använda. 

Det Lillmyran har tyckt om mitt arbete är att de känner att jag har gjort ett noggrant och bra 

arbete. Alla som jag har varit i kontakt med har varit positiva och tyckt att det är kul att jag håller på 

med sidan. Det har aldrig varit några problem att komma i kontakt med vare sig personalen, föräldrar 

eller framförallt Magnus Hjelmblom. 

7.4 Problem och lösningar 

Under projektet dök det upp en del problem. Ett stort problem som dök upp, var att nyregistrering till 

de interna sidorna inte var tillräckligt säkert. Det är naturligtvis tänkt att endast medlemmar på 

Lillmyran ska kunna få tillgång till de interna sidorna. Från början när registreringsfunktionen hade 

implementerats behövde en person endast bekräfta sin nyregistrering själv och därefter logga in på de 

interna sidorna. Därmed kunde vem som helst komma åt de interna sidorna. Olika lösningar 

diskuterades och till sist löstes det genom att en administratör måste godkänna personen och dess 

uppgifter innan denne får tillgång till de interna sidorna. Denna funktion fanns i modulerna 

FrontEndUsers och SelfRegistration men det var en del konfiguration innan jag lyckades med detta. 

En annan funktion som länge ställde till problem var CMS Made Simples inbyggda e-

postfunktion, CMS Mailer. Den modulen är sammankopplad med hela systemet och dess moduler och 

om den inte fungerar, fungerar inte alla moduler fullt ut. Vid projektets start var så fallet, inga e-

postmeddelanden kom fram. Jag sökte efter många lösningar och konfigureringar på nätet, men det 

fanns ingen som fungerade. Jag kontaktade föräldern på Lillmyran som just då var IT-ansvarig. Han 

försökte hjälpa mig men det tog tid innan vi fann en lösning. Problemet var att en metod skulle ställas 

in för att skicka e-post, antingen ”mail”, ”smtp” eller ”sendmail”, där alla konfigurationsguider 

rekommenderade ”smtp” eller ”sendmail”. När vi hade försökt med alla konfigurationer vi hittade 

försökte vi till sist med metoden ”mail” och då fungerade det. Jag tror problemet ligger i att 

Lillmyrans webbhotell är one.com, men deras e-post hostas av Google Apps.  

En sista sak som har tagit väldigt mycket tid och kraft är de olika modulerna och konfigureringen 

av dessa. Många moduler har väldigt bra funktioner med många användningsområden. Styrkan, men 

även en svaghet som finns med modulerna, är att vem som helst kan utveckla och ladda upp de i 

modulhanteraren. Detta gör att utvecklingen går fort och det finns många olika moduler till olika 

ändamål, men tyvärr finns det då också moduler som inte är fullt utvecklade och anpassade. Detta 
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gjorde det svårt att veta vilka det gick att använda och vilka som var helt oanvändbara. 

Konfigureringen av modulerna styrs från olika mallar som hör till dem. Det krävs en del tid och 

kunskap för att anpassa dessa så de passar perfekt för sitt eget systems design och funktion.  

8 Slutsatser 

Vilka förväntningar har Lillmyrans medlemmar på en hemsida? 

Jag och Lillmyran vet numera vilka förväntningar som medlemmarna har på deras hemsida. 

Genom enkätundersökningen fick vi reda på att de ville ha en hemsida där de framförallt kunde läsa 

nyheter, dela dokument och lägga ut bilder på en publik och en intern del.  

Vilka tekniska förutsättningar har den nuvarande plattformen för webbpublicering CMS Made Simple 

med tanke på de funktioner som Lillmyrans medlemmar önskar? 

Undersökningen över de tekniska förutsättningarna har visat att CMS Made Simple har stöd för 

många användbara funktioner som täcker till stor del Lillmyrans önskemål. De moduler som finns att 

använda passar till många olika slags verksamheter. Naturligtvis finns det inte moduler som passar 

samtliga önskemål som kan finnas i sådana här situationer. När det blir för skräddarsytt och anpassat 

för en viss verksamhet är en egenskapad lösning att rekommendera. 

Är CMS Made Simple ett system som är lämpligt att använda vid sådana här tillfällen och skulle jag 

personligen kunna välja att använda det systemet i framtiden?  

Detta examensarbete har visat att CMS Made Simple är ett väldigt lämpligt system för t.ex. en 

förskola eller annan förening att använda sig av när det gäller att skapa en lätthanterlig, användarvänlig 

och anpassbar hemsida som ska skötas av personer med olika kunskapsnivåer inom data. Det krävs dock 

att någon person har vissa förkunskaper och ett intresse för att det ska gå att genomföra. Jag känner 

själv att jag skulle kunna använda mig av systemet om jag ska göra en hemsida i framtiden där flera 

personer vill vara delaktiga i uppdateringar och underhåll av sidan. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Projektplan 

Bakgrund 
Föräldrakooperativet Lillmyran är en förskola som har sin verksamhet i en före detta kommunal förskola i 
Bomhus. På Lillmyran arbetar personal (fem personer, varav tre förskollärare) och föräldrar tillsammans med 
i dagsläget 19 barn. 
Förskolan har nyligen bytt teknisk plattform för sin webbplats, www.lillmyran.com. Idag är webbplatsen 
byggd med systemet CMS Made Simple, men alla planerade funktioner (till exempel interna sidor för 
personal och familjer) är inte driftsatta i dagsläget. Föräldrakooperativet har därför ett behov att dels 
kartlägga vilka förväntningar man har på förskolans webbplats, dels undersöka vilka tekniska förutsättningar 
som finns att förverkliga de olika funktionerna i CMS Made Simple och att slutligen utveckla hemsidan utifrån 
det man har kommit fram till. 

Syfte 
Syftet med detta projekt är att jag vill ta reda på vad personalen och familjerna vill få ut av en hemsida av 
deras förskola, se om systemet med de olika tilläggsmodulerna gör det möjligt att skapa de funktioner som 
önskas och att sedan uppfylla de önskemålen genom att skapa funktioner på hemsidan. 

Organisation 

Projektorganisation 

Namn Roll E-post 

Peter Holzinger Projektledare, examensarbetets 
författare 

holzinger.peter@gmail.com  

Carina Pettersson Handledare carina.pettersson@hig.se 

Göran Sundberg Examinator goran.sundberg@hig.se 

Magnus Hjelmblom Uppdragsgivare, Lillmyran blorre@spray.se 

Arbetsupplägg 

Projektets arbete utförs av Peter Holzinger där han har Magnus Hjelmblom som uppdragsgivare från 
förskolan Lillmyran. Möten sker även kontinuerligt mellan Peter och uppdragsgivaren. 
Peter har till sin hjälp Carina Pettersson som är hans handledare. Möten mellan de kommer hållas minst en 
gång varannan vecka och då förs det även protokoll på vad som man kommer fram till.  
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Projektmål 

Jag har, för mitt examensarbete, satt upp följande mål: 

 Jag vill utvecklas i självständigt arbete. 

 Jag vill få fördjupande kunskaper i datavetenskap inom området för det webbaserade 

innehållshanteringssystemet CMS Made Simple. 

 Jag vill få fördjupade kunskaper i datavetenskap inom området för html och PHP. 

 Jag vill leverera en fullt fungerande, användbar och utvecklad produkt till uppdragsgivaren på beslutad 

tid. 

Fas- och tidsplan 

Definitionsfasen 

2010-04-16 Milstolpe 1 – Projektplanen klar och godkänd. 
2010-04-29 Milstolpe 2 – Kravspecifikationen klar och godkänd. 

Planeringsfasen 

2010-04-16 Milstolpe 3 – PERT och GANTT-schema klara. 

Utförandefasen 

2010-04-16 Milstolpe 4 – Underlag för intervjuer klara. 
2010-04-23 Milstolpe 5 – Intervjuer och kartläggning av förväntningar klara. 
2010-04-27 Milstolpe 6 – Utredning av tekniska förutsättningar klar. 
2010-04-29 Milstolpe 7 – Användningsfall klara. 
2010-05-05 Milstolpe 8 – Kontrollseminarium. 
2010-05-26 Milstolpe 9 – Manual klar. 
2010-05-28 Milstolpe 10 – Hemsida slutförd, leverans av system. 

Utvärderingsfasen 

2010-06-04 Milstolpe 11 – Slutrapport klar. 
2010-06-04 Milstolpe 12 – Opponentseminarium, byte av examensarbete. 
2010-06-10 Milstolpe 13 – Postseminarium, redovisning och opponering. 

Intressenter 
Förskolan Lillmyran – Beroende av deras insikter som användare och ägare av hemsidan. 
Föräldrar – Beroende av deras insikter som användare. 
Magnus Hjelmblom - Uppdragsgivare, idéer och åsikter.  
Carina Pettersson – Handledare, hjälp och stöd. 
Medverkan för dessa personer i projektet planeras löpande. 
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Riskanalys 

R1: Dålig kommunikation med uppdragsgivare eller handledare  
R2: Sjukdom 
R3: Datorhaveri 
R4: Ändrat leveransdatum 
R5: Uppgiften för svår / kunskapsbrist 
R6: Uppgiften för stor 
R7: Brist på mjukvara 
R8: Tidsbrist 
R9: Nedläggning, Lillmyran 

 

   R8  

 

R2   

 

  R6 R1, R5  

 

R7 

 R3, R4 R9 

 

 

Förändringsplan 
Förändring ska ske senast den 14 maj och förändringar kan endast föreslås av projektledaren och 
uppdragsgivaren. Förändringar sker endast i samråd mellan projektledaren och uppdragsgivaren och det är 
även de som godkänner en eventuell förändring. 

Dokumentplan 

De dokument som tas fram i det här projektet är: 

 Projektplan – Dokument som beskriver och visar en plan för projektet. 

 Kravspecifikation – Dokument som preciserar och visar vad projektet ska åstadkomma. 

 Detaljplan – PERT och GANTT-schema, plan för projektet. 

 Användningsfall – Dokument som beskriver och visar de användningsfall som ingår i systemet. 

 Enkät – Dokument med frågor till förskolan (personal/föräldrar). Även ett dokument med resultatet av 

enkäterna. 

 Tidrapport – Dokument som visar den nedlagda tiden av projektet. 

 CMS Made Simple tekniska förutsättningar – Dokument som visar vilka tekniska förutsättningar och 

begränsningar CMS Made Simple har. 

 Manual – Dokument som förklarar och beskriver hur man gör saker i systemet. 

 Rapport – Hela projektet beskrivs och sammanfattas i detta dokument. 

Hög sannolikhet 

Liten påverkan Stor påverkan 
 

Låg sannolikhet 
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Dokument Skapas/godkänns av Distribueras till 

Projektplan Projektledare Handledare/examinator 

Kravspecifikation Projektledare 
Uppdragsgivare 

Handledare/examinator 
Uppdragsgivare 

Detaljplan Projektledare Handledare/examinator 

Användningsfall Projektledare Handledare/examinator 

Intervjudokument Projektledare Handledare/examinator 
Uppdragsgivare 
Lillmyranpersonal/föräldrar 

Tidrapport Projektledare Handledare/examinator 

CMS tekniska 
förutsättningar 

Projektledare Handledare/examinator 
 

Manual Projektledare Handledare/examinator 
Uppdragsgivare 

Slutrapport Projektledare 
Handledare 
Opponent 

Handledare/examinator 
Uppdragsgivare 
Opponent 

 
Projektledaren ansvarar för dokumenten och ser till att de finns tillgängliga.  
Alla dokumenten ska redigeras och struktureras på ett enhetligt och likartat sätt. 

Utbildningsplan 
De kunskaper som man har fått genom de kurser jag tidigare har läst under utbildningen kommer användas 
för att lösa uppgiften. Eventuell annan behövlig utbildning sker löpande med hjälp av Internet, litteratur och 
hjälp från handledaren.  

Rapport- och granskningsplan 
Ansvarig för projektets rapportering och granskning är projektledare Peter Holzinger. Han redovisar 
fortlöpande projektstatus till sin handledare Carina Pettersson åtminstone varannan vecka eller vid annan 
överenskommen tidpunkt. 
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Bilaga 2: PERT-schema 

Dokumentation 
Projektplan 

Dokumentation 
Detaljplan 

Utbildning 

Kontakt med Lillmyran 
och handledare 

Opponentseminarium 

 

Dokumentation 
Slutrapport 

Postseminarium 

 

Leverans av 
systemet 

Dokumentation 
Manual 

Skapa hemsida 
Felsökning 

Start av projekt 

Kartläggning 
förväntningar 

Dokumentation 
Kravspecifikation 

Utredning tekniska 
förutsättningar 

Användningsfall 

Sätta sig in i 
ämnet, läsa på 

= Den kritiska vägen 
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Bilaga 3: Gantt-schema 
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Bilaga 4: Enkät 

Utveckling av Lillmyrans hemsida! 
Mitt namn är Peter Holzinger och jag är student på Högskolan i Gävle. Som en del i mitt 
examensarbete arbetar jag med Lillmyrans hemsida, lillmyran.com. Med den här enkäten vill jag 
kartlägga vilka förväntningar och önskemål ni föräldrar och personal på Lillmyran har på hemsidan. 
Magnus Hjelmblom (förälder på Lillmyran) är min uppdragsgivare. 

Enkäten är givetvis helt frivillig, men det är väldigt värdefullt för mig om så många som möjligt kan 
tänka sig att svara. Svaren i enkäten kommer ligga till grund för hur hemsidan utvecklas. Lägg enkäten 
med svaren på Antons hylla senast onsdag den 28:e april. Det går väldigt bra att lämna in en enkät per 
familj. 

Du kan vara anonym i enkäten, ingen kommer att veta vad just du har svarat.  
 

1. Är du förälder eller tillhör du personalen på Lillmyran? 

 Förälder  Personal 

2. Hur ofta besöker du Lillmyrans hemsida idag? 

_________________________________________________________ 

3. Varför besöker du hemsidan? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

4. Vad tycker du är bra med hemsidan idag? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 
Vänd   
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5. Lista funktioner/information som du saknar på lillmyran.com? 

    

    

    

    

    

 

6. Har du några övriga kommentarer eller förväntningar på hemsidan? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. Kan du tänka dig att ställa upp på ytterligare frågor om detta? Skriv i så fall ner 

dina kontaktuppgifter så hör jag ev. av mig. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
Om du har några frågor, vänligen kontakta mig på: 
Mob: 073 - 074 44 25  
E-post: holzinger.peter@gmail.com 



 

22 
 

Bilaga 5: Manual 

Detta är en kortfattad version av manualen där endast följande avsnitt redovisas: 

 Texteditorn och HTML-redigeraren TinyMCE. 

 Lägg till, ändra och ta bort nyheter. 

Lillmyrans hemsida - Manual 
Förskolan Lillmyran har en hemsida på adressen http://lillmyran.com. Hemsidan har till uppgift att vara en mötesplats 
för personal och föräldrar, men även en informationsplats för utomstående och eventuella medlemmar i framtiden. 
 
Hemsidan har idag ett antal funktioner som gör det möjligt för personal och föräldrar att t.ex. lägga till nyheter, 
fotoalbum och dokument på hemsidan. I denna manual beskrivs de olika funktionerna och hur man går tillväga för att 
använda dem.  
 
Lillmyrans hemsida är idag uppbyggd av innehållshanteringssystemet CMS Made Simple (Content Management 
System Made Simple). Det är ett system som ger en enkel webbaserad arbetsmiljö för webbplatsanvariga. Systemet 
kräver ingenting annat än en vanlig webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).  
 
I manualen kan bild och text se lite annorlunda ut beroende på vilken användargrupp du tillhör, t.ex. om du är 
administratör eller personal. Det har dock mindre betydelse eftersom du kommer att hitta alla funktioner som just du 
ska ha tillgång till. Manualen utgår ifrån CMS Made Simple v.1.7.1 med tillhörande moduler. 
 
Alla funktioner förutsätter att man är inloggad i administrationsverktyget. Funktionerna beskrivs så utförligt som 
möjligt och om det finns fält som inte är beskrivna är de ointressanta och ska därför lämnas tomma. 
 
Funktionerna kan utföras av olika användargrupper som administratören sätter. Följande användargrupper finns i 
dagsläget: admin, superuser, personal, redigerare, intressegrupp och designer. Det står förklarat i början på alla avsnitt 
vilka användargrupper som kan utföra funktionerna. 

http://lillmyran.com/
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Texteditor och HTML-redigerare 
CMS Made Simple använder sig av en texteditor och HTML-redigerare kallad TinyMCE och liknar en vanlig ordbehandlare. Denna editor används för att man lättare ska 
kunna lägga in saker på valda sidor, istället för att sitta och skriva vanlig kod. En sådan editor kallas även för WYSIWYG (WhatYouSeeIsWhatYouGet). 
 
När man t.ex. lägger till en nyhet (se avsnittet 4 Nyheter), får man upp ett fönster där man kan lägga till innehåll till den nyheten. Detta fönster ser lite olika ut beroende på 
vilka rättigheter man har som användare, men i stora drag ser det ut som följande: 
 

 

Växla läge på WYSIWYG. 
Slå av för att skriva HTML 
eller annan kod. 
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Klipp och klistra 

 

 Klipp ut – Klipp ut en text/bild. (CTRL+X) 

 Klistra in – Klistra in en text/bild. (CTRL+V) 

 Klistra in som text – Klistra in från ett annat 
program. 

 Klistra in från Word – Klistra in från Word. 

 Kopiera – Kopiera text/bild. (CTRL+C) 

Textorientering 

 
 Vänsterställd – Gör text vänsterställd. 

 Centrera – Centrera texten. 

 Högerställd – Gör texten högerställd. 

 Justera – Fyll ut texten på för en jämn spalt. 

Stilar 

 

Här kan du välja förinställda stilar från 
stilmallarna på hemsidan till din text. 

Format 

 

Här kan du välja förinställda format för din text. 

Fontfamilj 

 

Här kan du välja typsnitt för din text. 

Fontstorlek 

 

Här kan du välja storleken för din text. 

Textredigering 

 

 Fet – Gör texten fet. (CTRL+B) 

 Kursiv – Gör texten kursiv. (CTRL+I) 

 Understruken – Gör texten understruken. 
(CTRL+U) 

 Genomstruken – Gör texten genomstruken. 

Punkt/numrering 

  Punktlista – Skapa en punktlista. 

 Nummerlista – Skapa en nummerlista. 
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Indrag 

 
Skapa indrag eller flytta tillbaka text. 

Ångra/gör om 

 

 Ångra – Ångra det du gjorde tidigare. 

 Gör om – Gör om det du gjorde tidigare. 

Anpassad 
rullgardinsmeny 

 

Här kan du skapa en ny ryllgardinsmeny som du 
kan anpassa efter dina behov. Kan användas 
som t.ex. en visa/dölj-funktion. 

CMSMS länk 

 
Länka till en utav dina andra CMSMS sidor. 

Länkar 

 

 Infoga/redigera länk – Skapa och redigera 
en länk (text/bild måste vara markerad). 

 Ta bort länk – Ta bort en länk (text/bild 
måste vara markerad). 

 Infoga/redigera bokmärke – Skapa eller 
redigera ett ankare. Ett ankare är en länk 
inne på en sida, kan användas till t.ex. en 
ordlista. 

 

Bild 

 Infoga och redigera bild – Här kan du lägga till och redigera din 
bild. Du kan endast lägga till bilder som du tidigare har lagt till i 
filhanteraren (se avsnitt 3 Filhanteraren) eller direkt som en 
webblänk. Du kan även bestämma bildens beskrivning, titel, 
utseende och avancerade inställningar. 

Specialtecken 

 

Med denna knapp kan man infoga 
specialtecken på sidan. 

Städa upp i koden 

 

Med den här funktionen städar man upp i källkoden. 

Färgalternativ 

 

 Textfärg – Markera en text och välj den 
färg som önskas på texten. 

 Bakgrundsfärg – Markera en text och 
välj en bakgrundsfärg för texten. 

Redigera HTML-kod 

 Växla till HTML-läge där du kan se och lägga till HTML-kod. 

Stavning och fullskärm 

 

 Slå av/på stavningskontroll. 

 Slå av/på fullskärmsläge. 

Hjälp 

 

Hjälp om TinyMCE. 
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Sök och ersätt 

 

 Sök – Sök efter text. 

 Sök/ersätt – Sök och sedan ersätt en text. 

Ta bort formatering 

 
Tar bort aktuellt format på text/bild. 

Tabell 

 
Infoga/redigera en tabell. 

Tabellrad/tabellcell 

 

 Tabellradsinställningar – Ställ in hur raderna ska se ut i 
tabellen. 

 Tabellcellsinställningar – Ställ in hur cellerna ska se ut i 
tabellen. 

Infoga/ta bort rad 

 

 Infoga ny rad före – Skapa en ny rad före 
den rad som du står i. 

 Infoga ny rad efter – Skapa en ny rad efter 
den rad som du står i. 

 Radera rad – Ta bort aktuell rad. 
 

Infoga/ta bort kolumn 

 
 Infoga kolumn före – Skapa en ny kolumn före den du står i. 

 Infoga kolumn efter – Skapa en ny kolumn efter den du står i. 

 Radera kolumn – Ta bort aktuell kolumn. 
 

Separera/sammanfoga 
celler 

 

 Separera sammansatta celler – Ställ dig i en 
sammanfogad cell så kan du separera den 
igen genom att klicka på den här knappen. 

 Sammanfoga celler – Markera två/flera 
celler, klicka på knappen därefter för att 
sammanfoga cellerna. 
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Nyheter (även veckobrev) 

 Användargrupper som kan använda denna funktion: admin, superuser, personal, redigerare 

Lillmyrans hemsida har en nyhetsfunktion som gör det möjligt att en användare kan lägga till nya händelser, uppmaningar, information m.m. Dessa nyheter kan läggas till 
som en intern nyhet (d.v.s. den visas bara när man är inloggad), eller som både en intern och publik nyhet (d.v.s. den visas på både den interna och publika delen). 
Nyheterna visas kortfattat i ett fält till höger på både den publika och interna delen av hemsidan. Där visas de tre senaste nyheterna, därefter kan man bläddra sig vidare för 
att få fram äldre nyheter. Om man klickar på en sådan nyhet får man upp all information om nyheten. 
Man kan om man vill direkt gå in på nyhetsavdelningen (kallad Nyheter på publika delen och kallad Alla nyheter på den interna) för att se nyheterna i ett större format och 
där är fler samlade. Nyheterna finns kvar i systemet ända tills man tar bort den eller om man sätter ett stoppdatum på den (mer om detta senare).  
Veckobrev ska skapas som en nyhet, för att lägga ut ett veckobrev fyller man bara i en annan kategori när man skapar en nyhet. Följ därför denna del av manualen om ett 
veckobrev ska skapas. 
Avsnittet Nyheter beskriver först hur man skapar, sedan ändrar och sist hur man tar bort en eller flera nyheterer. 

Lägg till nyhet 
1. Klicka på Nyheter under fliken Innehåll. 

  
 
 

2. Klicka på Skapa artikel   för att få upp följande fönster: 
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3.   Skriv in titeln på nyheten. 

4.    Välj kategori.  

 publika – Välj för att visa nyheten 

både publikt och internt. 

 interna – Välj för att endast visa 

nyheten internt. 

 interna|veckobrev – Välj för att 

skapa ett veckobrev som endast visas 

internt. 

Sammandraget ska inte fyllas i, då det 
inte kommer synas någonstans. Gå 
därför vidare till nästa sida. 
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5.   Här skapar man allt innehåll för 
nyheten. För mer information om hur 
du arbetar här, se avsnitt 2 Texteditor 
och HTML-redigerare. 

6.   Fyll i publiceringsdatum då du vill att 
nyheten ska komma upp på hemsidan. Ändras 
ingenting, kommer den upp på en gång. 

7.   I status kan du välja Publicerad (publicera 
nyheten) eller Utkast (publicera inte). 

8.   Bockar du i Använd stoppdatum, kan du 
senare välja ett datum då nyheten går ut och 
nyheten kommer då inte visas längre. 

9.  Lägg till nyheten genom att klicka på Spara. 
Nyheten sparas under vald kategori och 
publiceras om du har valt det. 

Fältet extra ska inte fyllas i, då det inte 

kommer synas någonstans. 
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Ändra nyhet 
1. Klicka på Nyheter under fliken Innehåll. 

2. I listan som visas letar du reda på den nyhet som du vill ändra och klickar antingen på nyhetens titel (1) eller nyhetens redigeringsknapp (2). 
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3. Inne på nyheten kan du därefter utföra de ändringar som du vill göra. 

 
4. Uppdatera nyheten genom att trycka på Spara. 
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Ta bort nyhet 
1. Klicka på Nyheter under fliken Innehåll. 

 

2. I listan som visas letar du reda på den nyhet som du vill ta bort och klickar på papperskorgen som ligger på samma rad.  

 
3. Bekräfta genom att klicka på Ok. 

 

Ta bort flera nyheter 

1. Vill du ta bort flera nyheter bockar du i de nyheter som du vill ta bort i kolumnen Välj.  
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2. Tryck sedan på Ta bort valda artiklar. 

 
3. Bekräfta genom att klicka på Ok. 

 
 


