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Abstract: This study aims to answer the questions whether 

Content Management Systems follow basic 

information architecture principles whilst designing 

and developing its systems. The study outlines the 

three basic areas within information architecture; 

labeling, information structure and organization, and 

navigation systems and establishes hypothesis based 

on the theory surrounding these areas. The hypothesis 

were also used to define the information architecture 

principles that we used to test the Content 

Management Systems WordPress, Joomla!, and 

Drupal on. The study shows a couple of interesting 

things in its analysis of the Content Management 

Systems. Firstly that Content management systems 

follow basic information architecture principles. But 

they do so in different ways, but also in ways that are 

similar to each other. The use of labels, types of 

navigation systems and information structure were 

similar between the systems. The differences showed 

in the underlying systems where more local 

navigation systems changed and the information 

schemes used to categorize information differed. The 

study concluded that Content Management Systems 

information architecture are designed based on 

established principles. 
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1 Introduktion 

Content Management Systems (CMS) håller på att ta över webben. W3Tech 

(u.å.) rapporterar att hela 65.8% av webbens hemsidor har ett CMS som grund. 

CMS syftar till att skapa ett administrationssystem för presentation av 

information (även kallad front-end). Ett system som låter användare hitta, 

redigera, skapa och ta bort innehåll utan att behöva arbeta med hemsidans back-

end (dvs. systemets serversida där datalagringen hanteras). WordPress anses 

vara det CMS som har banat vägen inom området och det CMS som de flesta 

känner till. WordPress har en stor marknadsandel bland olika CMS vilket gör att 

det också används på en bred front för flera olika syften av flera olika typer av 

användare (W3Tech, u.å.). Mohorovičić, Tijan och Čišić (2010) beskriver att 

CMS, anses vara grunden för många webbplatser och  används som verktyg för 

innehållsskapare som inte besitter en avancerad förståelse för webbrelaterade 

teknologier såsom HTML, CSS och PHP. 

Baserat på att ett CMS syfte anses vara att administrera och hantera en webbplats 

innehåll medför detta att de är system som även designar och hanterar en 

webbplats informationsarkitektur. Det vill säga informationens struktur, 

kategorisering, benämning och metadata med mera (Barker, 2016). 

Informationsarkitektur i sig är ett mindre område som består av fyra 

huvudsakliga delar, informationsstruktur, navigationssystem, söksystem och 

etikettering (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015). Informationsarkitektur blir 

mer komplext när det sätts ihop med människa-dator interaktioner, 

användarvänlighet och semantik. Mycket av informationsarkitekturen handlar 

om att forma information i mönster som möjliggör användare att ta sig runt i 

systemet. Att då förstå var användaren befinner sig, var informationen 

användaren söker efter existerar och genom en överblick enkelt förstå 

informationens innehåll. Detta ska kunna ske utan att behöva lägga ner tid på att 

tolka och förstå komplexa mönster och benämningar, utan det bör vara relativt 

självklart. Informationsarkitektur handlar om att analysera en 

informationsmiljös syfte och dess tänkta användargrupp så de strukturer, 

benämningar, kategorisering med mera reflekterar och känns igen av 

användaren. CMS ses därför som intressanta att undersöka för att se hur 

informationsarkitekturen är designad för mjukvaror som används för olika syften 

av olika målgrupper. 

1.1 Bakgrund 

Barker (2016, s. 5) definierar CMS som “A content management system (CMS) 

is a software package that provides some level of automation for the tasks 

required to effectively manage content.”. För att kunna hantera innehåll effektivt 

behövs ett par olika komponenter för olika typer av användare. Till exempel 

består ett CMS av ett redigeringsgränssnitt där innehåll kan skapas, redigeras 

och tas bort. Ett system för att hantera användarrättigheter där det bestäms vem 

som får tillgång till vad och vad användare kan göra med innehållet. CMS 

används även som ett system för att publicera och visa innehåll för besökare. Ett 

CMS blir alltså en sammansättning av olika typer av komponenter för att kunna 
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hantera information med målsättningen att den hanteringen blir automatisk och 

smidig (Barker, 2016).  

CMS har som beskrivits ovan, en bred målgrupp av användare då CMS kan 

användas för en mängd olika syften. Det rör sig till exempel från publicering av 

innehåll på webben, till hantering av stora mängder information och dokument, 

till effektiv hantering av informationsmetadata. Målgruppen av CMS sträcker 

sig därför från administratörer till utvecklare, innehållsskapare och redaktörer, 

med mera. Utöver hanteringsbiten av information har CMS även system för att i 

sig designa informationsarkitekturen av en webbplats. Det finns komponenter 

för att skapa och hantera navigationssystem, dokuments metadata och 

dokumentstrukturen i systemet.  

För att ett CMS ska kunna effektivt fullfölja sitt syfte behöver systemet 

organisera sin information på ett effektivt och tydligt sätt. Informationsarkitektur 

anses således vara beroende av att informationen designas efter hur användare 

tolkar ord, strukturer, mönster och kategorier samt hur användaren interagerar 

med hela designen.  

Eftersom en god och väl genomtänkt informationsarkitektur bidrar till att låta 

användare hitta den information som användaren söker efter i systemet kan 

paralleller dras till interaktionsdesign och hur människor interagerar med 

datorsystem. Sharp, Rogers och Preece (2011) definierar interaktionsdesign som 

designen av interaktiva produkter som stöttar sättet som användare 

kommunicerar och interagerar i deras vardagliga och yrkesverksamma liv. Det 

handlar om att skapa goda användarupplevelser som förbättrar för användaren 

på något sätt. Inom datavetenskapen relaterar interaktionsdesign starkt till 

människa-dator interaktion där skillnaden kan ses som interaktionsdesignens 

omfattning som innefattar andra system och teknologier (Sharp et. al.,2011). 

Interaktionsdesign och informationsarkitektur anses gå hand i hand då 

informationsarkitektur hela tiden bör ha användarens kognitiva egenskaper i 

åtanke när informationsstrukturen designas. Sharp et al. (2011) inkluderar 

egenskaper som förståelse, minne, uppmärksamhet, resonemang och planering i 

sin beskrivning av kognition. 

1.2 Problembeskrivning 

CMS ställs inför två framträdande utmaningar. Först att det har en bredd av 

funktioner där moderna CMS ska innehålla både de grundläggande funktionerna 

som ska låta användare hantera innehåll. Sedan anses det även också vara 

funktioner för redigering och skapande av innehåll som behövs. Funktioner för 

att anpassa allt inom systemen och funktioner för att skapa hemsidor bör även 

finnas med (Barker, 2016). Detta kombinerat med en tendens att använda 

användarskapta tillägg (extra funktioner i form av insticksprogram) som utökar 

funktionaliteten i systemet skapas ett komplicerat system med mängder av 

information av olika slag. Sett till tillägg har WordPress varit ett framträdande 

CMS med mängder av tillägg (Williams, Richard & Tadlock, 2011). För att 

kunna nyttja systemet bör den informationen organiseras upp enligt de 

grundläggande principer som informationsarkitektur innebär. 
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Utöver bredden av funktioner har även CMS i dag en bred användargrupp där 

hänsyn behöver tas till seniora utvecklare och administratörer utan 

webbutvecklingskunskaper då informationsarkitekturen designas. Det anses 

vara en svår konst där till exempel Mohorovičić et al. (2010) studie påvisar 

kunskapsnivån hos en potentiell användargrupp, det vill säga ekonomistudenter 

utan webbutvecklingskunskaper. En av de huvudsakliga fördelarna med bra 

informationsarkitektur är att den kan anpassa sig och designas efter sin 

målgrupp. Detta sett till etiketter och hur vissa navigationssystem designas. Då 

användarens kognitiva förmåga som tidigare kunskap och eventuella antaganden 

sett till informationsarkitekturen kan tas i beaktning vid designen av 

informationsarkitekturen (Sharp et. al.,2011).  

Med tanke på den breda målgrupp som moderna CMS har ställs ytterligare krav 

på bra informationsarkitektur. Istället för att anpassas efter en smal målgrupp ska 

det fungera och kunna användas effektivt av flera olika typer av användare. 

WordPress som tog sin början som ett publiceringsverktyg 2003 har under åren 

kommit att utvecklas till att inkludera flera av de funktioner som idag ses som 

typiska för CMS (WordPress, u.å.). Problemet som uppdagas är om 

informationsarkitekturen i samband med utvecklingen av systemet har 

uppdaterats till att reflektera både den nya typen av information som tillkommer 

i mjukvaran och tillskottet av användartyper. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att analysera tre olika CMS informationsarkitekturer för att 

förstå hur CMS arbetar med de grundläggande 

informationsarkitektursaspekterna. Detta blir intressant då CMS idag anses vara 

grunden till en stor andel webbplatser (W3Tech, u.å.). CMS har en stor variation 

av funktionalitet och information i systemen då de samtidigt har en väldigt bred 

användargrupp. De informationsarkitektursprinciper som ska undersökas är hur 

CMS etiketterar sin information, hur det strukturerar och organiserar sin 

information och hur de bygger navigationssystem för användare att ta sig runt i 

informationsmiljön. God informationsarkitektur ses inte som statisk utan tar 

genomgående användaren i beaktande då det är användaren som ska interagera 

med systemet. CMS har en bred användargrupp där experter inom 

webbutveckling blandas med administratörer utan webbutvecklingskunskaper. 

Detta kan skapa problem för designandet av en god informationsarkitektur då till 

exempel designen av etiketter och utformningen av informationsstrukturen tar 

sin utgångspunkt i användarens kognitiva egenskaper som användarens minne 

(Sharp et al., 2011). Vidare har utvecklingen av CMS inneburit nya funktioner 

och ny information som antagligen har integrerats i dess nuvarande 

informationsarkitektur. Alternativt har tillskotten till systemen inte integrerats 

alls. 

Grundat i ovanstående problemformulering har följande frågeställning 

formulerats: Är CMS konstruerade i enlighet med grundläggande 

informationsarkitekturprinciper? 
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1.4 Avgränsningar 

Den avgränsning som görs är att informationsarkitekturaspekten söksystem inte 

inkluderas i studien. Söksystem och algoritmerna som medföljer dessa anses 

vara komplexa i sig där innehållets metadata matchas mot söksträngar, 

användardata och mycket mer. Antagandet görs då att sökmotorer som finns 

inom CMS framstår som komplexa och därför, för den här studien, svåra att 

inkludera då sökmotorer och utvecklingen och designen av dessa är en stor studie 

i sig. 
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2 Forskningsöversikt och teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket syftar till att beskriva och lyfta upp den tidigare 

forskningen kring ämnet. Kapitlet beskriver först Content Management Systems 

syfte, funktionalitet och användningsområden för att ge en grundlig bild till vad 

som menas med CMS. Sedan detaljeras begreppet informationsarkitektur genom 

de grundläggande aspekterna etiketter, att organisera information och 

navigering. Därefter formuleras ett antal hypoteser som ligger till grund för 

arbetsprocessen. Dessa hypoteser kommer sedan att användas under studiens 

gång. 

2.1 Content Management Systems 

För att uppnå den typen av automation och administration av en webbplats 

innehåll som Content Management Systemet syftar till att ha och som efterfrågas 

har systemet alltid kontroll över informationen i dess system (Barker, 2016). Ett 

CMS vet var informationen finns, hur informationen ser ut och vem som har rätt 

att få tillgång till den. Vidare har CMS möjlighet att skapa, redigera och ta bort 

information genom olika sorters redigeringsverktyg. Dessa verktyg kan vara allt 

från rena kod-fönster till WhatYouSeeIsWhatYouGet-redigerare (vanligtvis 

kallat WYSIWYG) som visar hur innehållet kommer se ut under tiden det 

skapas. Oftast har CMS den senare typen av redigerare då CMS syftar till att 

automatisera innehållshantering genom att till exempel koda och formatera 

innehåll inför publicering. Via ett CMS går det att skapa dynamiskt genererade 

tjänster då innehållet som skall finnas med i tjänsten kan hämtas från systemet. 

Det blir då lättare att skapa en god navigering runt innehållet på till exempel en 

webbplats. Detta sker främst från systemens olika typer av gränssnitt. 

Ett CMS ses som ett uppbyggt koncept som tar del av olika processer för att 

bilda en fungerande produkt. CMS bör försöka uppnå en miljö där det går att 

återanvända och ta del av olika typer av resurser (Shao, Yang & Sue, 2003). Ett 

CMS kan rikta sig mot en viss kategori vilket leder till att områden och kategorier 

som CMS befinner sig i varierar. Systemen brukar dock fortfarande innehålla 

samma huvudfunktioner även om systemen kan specialisera sig på ett visst 

område. Huvudfunktionerna som brukar finnas med är författande, arbetsflöde, 

lagring och publicering (Shao et al., 2003).  

I en studie av López, Pascual, Masip, Granollers och Cardet (2011) mättes och 

analyserades sex olika CMS. I studien granskades hur olika CMS varierade 

mellan varandra när det gällde systemets influens och hur det påverkade 

tillgängligheten av innehållet som användes. López et al. (2011) kom då även 

fram till och förklarade att ett CMS kan vara bra att använda särskilt om en 

person inte har tidigare tekniska kunskaper när det gäller att redigera innehåll på 

webben. Utan tidigare kunskaper inom ett visst CMS kan det dock uppstå 

svårigheter när det gäller att generera och redigera innehåll på webben (López et 

al., 2011). Detta då olika typer av användningsområden av ett CMS kan framstå 

som svåra att förstå sig på. 

Det blir då viktigt för både webbutvecklare och användare av ett CMS att på ett 

simpelt sätt kunna använda sig av systemet. Ett CMS är uppbyggt av flera olika 
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delar och då gäller det att gränssnittet från systemet anses som enkelt att 

använda. En viktig del inom CMS anses vara redigeringsgränssnittet då detta kan 

påverka framtida uppdateringar av webbplatsen (Barker, 2016). Ett CMS måste 

framstå som användarvänligt då det skall vara enkelt, särskilt för personer utan 

tidigare kunskaper inom webbutveckling att kunna ta del av systemet. 

Ett CMS har tillgång till allt innehåll på webbplatsen och då ska det enkelt gå att 

redigera och skapa innehåll via gränssnittet (Barker, 2016). Eftersom ett CMS 

strukturerar, sparar och granskar innehållet på webbplatsen bör även systemet 

kunna använda innehållet på ett enkelt sätt. Detta blir då extra viktigt för 

personer utan stora kunskaper inom området. På till exempel en e-handelsplats 

byggt på ett CMS kan det bli viktigt då det skall vara enkelt att till exempel 

uppdatera produkterna på webbplatsen. 

2.1.1 Tillägg 

Många CMS tillåter även användningen av olika tillägg. Ett tillägg i de flesta 

fallen är ett insticksprogram (plugin) som i sin tur lägger till funktioner till en 

programvara. Detta leder i sin tur till snabba och effektiva lösningar till olika 

problem som kan existera. Att tillåta användningen av tillägg ses som någonting 

som framkommer som väldigt vanligt bland olika CMS. När källkoden även 

anses vara öppen finns då även möjligheten för utveckling av tillägg. 

Användningen och syftet bakom tilläggen varierar och detta gäller även deras 

storlek. Oftast används tillägg för att kunna lägga till en saknad funktion som då 

löser ett saknat moment. Tillägg kan även användas för att utföra funktioner 

snabbare och mer effektivare. Ett CMS som anses vara välanvänt är WordPress 

som ofta används med tillägg eftersom det kompletterar saknade funktioner. Det 

anses inte enbart vara WordPress som använder sig av tillägg men det ses som 

ett väldigt populärt CMS som använder tillägg för utveckling av webbplatser 

(Williams et al., 2011). 

2.1.2 Open-source 

WordPress likt andra CMS har sin källkod som Open-source (öppen källkod). 

Open-source projekt anses vara tillgängliga att använda, läsa, modifiera och 

vidare distribuera helt fritt. Detta leder till att utvecklingen av dessa CMS kan 

utföras av de som väljer att ta del av källkoden. Att ha en öppen källkod har varit 

bra för till exempel WordPress som utvecklats av flertal externa personer. Detta 

har medfört att WordPress har gått snabbt fram i sin utveckling (Clobridge, 

2016). När en mjukvara använder sig av en öppen källkod kan det ha många 

fördelar i jämförelse med en proprietär mjukvara. En mjukvara med öppen 

källkod kan hitta stöd under en längre period och mjukvaran och dess kod kan 

förbättras och bli mer användarvänlig. Detta tack vare att olika personer kan vara 

delaktiga i utvecklingen av mjukvaran. 

När en källkod ses som öppen finns det även negativa aspekter. När källkoden 

anses vara öppen finns möjligheter för attacker, injektioner, sabotage eller 

förändringar av syftet bakom mjukvaran. När vem som helst kan manipulera 

koden kan det då alltså även leda till negativa förändringar. Mjukvaror med 

proprietär källkod (källkod som anses vara begränsad när det gäller att använda 

den, modifiera den eller kopiera den) medför även negativa aspekter men då 
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koden framstår som enklare tillgänglig hos en mjukvara med öppen källkod 

skapar det en farligare miljö för mjukvaran (Meike et al., 2009). 

2.1.3 Anpassningsmöjligheter 

Ett CMS bör inte enbart kunna hantera innehåll. Ett CMS bör även tillåta en 

anpassning av en webbplats syfte. Beroende på vilken typ av webbplats som 

skall skapas kan webbplatsen behöva ändras. Därför blir det då viktigt att 

webbplatsen kan förändras, utvecklas och anpassas vilket sker främst av 

utvecklare. Uppbyggnaden och strukturen av ett CMS kan variera men de flesta 

CMS bör tillåta en konfiguration av systemet. Detta eftersom webbplatsen måste 

kunna anpassas till områden som arbetsflöde, redigeringsverktyg, roller och 

behörigheter (Barker, 2016). 

Ett CMS måste även kunna anpassas på back-end sidan. Detta därför att 

webbplatsen kan behöva anpassas och nå en server. Det kan då bli viktigt för 

utvecklaren att besitta kunskaper i diverse relevanta programmeringsspråk 

anpassat för systemet (Barker, 2016). Front-end sidan behöver även kunna 

anpassas, detta eftersom webbplatsen måste kunna presenteras i webbläsaren på 

ett representativt sätt (Barker, 2016). Att kunna anpassa olika teman och mallar 

efter ett korrekt ändamål kan även bli viktigt. Detta för att många webbplatser 

byggda via ett CMS använder teman och mallar som grund. Då kan det bli viktigt 

att anpassa produkten efter ändamålet (Barker, 2016). Utvecklare kan då även 

behöva besitta kunskaper för frontend relaterade programmeringsspråk för att 

kunna optimera webbplatsen på bästa sätt. Att teman och mallar skall kunna 

anpassas blir viktigt då webbplatsen måste kunna representera företaget eller 

personen bakom webbplatsen på ett korrekt sätt. 

CMS brukar även erbjuda tillgång för anpassning av basen hos systemet. Detta 

sker främst genom programmeringsspråket ämnat för systemet som tillåter 

utvecklare av webbplatsen att kunna anpassa webbplatsen efter eventuella 

önskemål. Alltså tillåter ofta olika CMS utvecklare av webbplatser att kunna 

skräddarsy webbplatser via systemet (Barker, 2016). 

Administrationsgränssnittet kan även anpassas vid vissa CMS, vilket kan tillåta 

utvecklarna att bygga upp en miljö som blir bättre anpassad för webbplatsen 

(Barker, 2016). I samband med anpassningen kan även tillägg användas vid vissa 

CMS för att lägga till tjänster och funktioner som tidigare inte fanns tillgängliga 

(Barker, 2016). 

Webbplatser kan behöva anpassas efter olika ändamål. Detta leder i sin tur till 

att CMS måste kunna anpassas efter den önskade webbplatsens ändamål. Ett 

CMS kan behöva olika anpassningsmöjligheter utöver webbplatsens front-end 

och back-end möjligheter. Det kan röra sig om att byta språk i systemet eller att 

kunna anpassa systemet och webbplatser efter olika webbläsare och sökmotorer. 

2.1.4 Funktionalitet 

Ett CMS kan vara uppbyggt med olika funktioner i åtanke. Ett område som de 

flesta CMS innehåller är redigeringsgränssnittet även kallat 

administrationsgränssnittet. Det blir i det här gränssnittet som personer med 

rollen som administratör kan utföra olika typer av funktioner. De flesta CMS har 

ett inlogg till administrationsgränssnittet där allt innehåll på webbplatsen bör 
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kunna nås (Barker, 2016). Vid denna administrationspanel (gränssnittet) bör 

systemen kunna erbjuda olika funktioner utöver att kunna hitta allt innehåll. Här 

skall det bland annat gå att ta bort innehåll samt publicera önskat innehåll i olika 

kanaler. Administratören bör även kunna förhandsvisa nyskapat innehåll innan 

det väljs att publiceras. Detta eftersom det kan bli viktigt att kontrollera att 

korrekt innehåll publiceras i rätt kanal (Barker, 2016). Innehållet som publiceras 

på en webbplats bör även framstå som beroende hanterbart. Detta medför att om 

två innehållsobjekt hör samman bör de kunna relateras till varandra på något sätt. 

Det kan alltså röra sig om exempelvis en hypertextlänk till det ena objektet från 

det andra eller liknande. Detta medför i sin tur att olika funktioner kan utföras 

genom att till exempel kunna identifiera brutna länkar. Alltså bör ett CMS hålla 

koll på innehåll och länkningar på webbplatser (Barker, 2016). 

Nytt innehåll bör även kunna planeras när det skall publiceras eftersom allt 

innehåll som skapas inte skall publiceras med en gång. Utan istället skall visst 

innehåll publiceras efter en viss bestämd tid. Det kan bli en viktig funktion då 

det underlättar för skribenten av innehållet att kunna publicera innehållet när det 

önskas (Barker, 2016). Visst innehåll bör även kunna tas bort efter en specifik 

tid, för att manuellt inte behöva gå in och ta bort innehållet från webbplatsen. 

Innehåll som skapas bör även sparas i olika versioner hos systemet. Detta för att 

kunna gå tillbaka och se processen för hur innehållet har skapats och det finns 

då även tidigare versioner som säkerhetskopieringar ifall någonting går fel 

(Barker, 2016). 

Administratörer bör även kunna jobba med workflow även kallat arbetsflöde. Ett 

arbetsflöde ser till att en viss uppgift inte sker innan en tidigare uppgift har skett. 

Alltså sker ett visst arbete i olika steg och innan ett visst steg har utförts måste 

alltså det tidigare steget ha utförts. Arbetsflöde ses inte som en direkt funktion i 

ett CMS men ett CMS bör vara utbyggt med ett arbetsflöde som funktion i 

åtanke. Att då i systemet kunna se vilket steg en viss uppgift anses vara i kan 

underlätta för systemets användare då det går det att planera och strukturera upp 

uppgifterna enklare (Barker, 2016). 

Många CMS har en inbyggd funktion som detekterar enheten och då även 

skärmupplösningen som besökaren kommer ifrån. En adaptiv design i systemet 

ser till att upplösningen blir responsiv. Alla CMS medför inte denna funktion 

men det brukar vara någonting som kan läggas till manuellt. Responsiv design 

brukar oftast vara någonting som medförs i systemet när ett tema väljs ut. Detta 

blir viktigt eftersom besökarna kan använda sig av olika skärmstorlekar och 

därför behöver då webbplatsen anpassa sig. Oftast är det redan medräknat i 

många av de olika mallarna som det går att välja från som grund för webbplatsen 

(Barker, 2016). 

Innehåll kan även inbäddas via ett CMS vilket främst sker via Blocks, Widgets 

och Regions (positioneringselement) där innehållet anpassar sig inom vissa 

ramar. Detta underlättar när innehåll skall skapas då det kan publiceras inom 

korrekt position. Blocks och Widgets ses då som element där innehåll kan 

placeras och som då positionerar sig på webbplatsen där det önskas (Barker, 

2016). 
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2.2 Informationsarkitektur 

Informationsarkitektur ses som ett relativt nytt ämne som har blivit väldigt 

aktuellt i dagens digitala värld. Då det konsumeras mängder med information i 

alla dess slag och används dagligen i system som organiserar och presenterar 

informationen åt oss. Till exempel har användare av musikstreamingtjänsten 

Spotify tillgång till miljontals låtar och en mängd funktioner som hjälper 

användaren att hitta, spara och organisera sin musik i mjukvaran. Rosenfeld et 

al. (2015, s. 24) definierar informationsarkitektur som strukturdesign av 

informationsmiljöer. Informationsarkitektur består av fyra stycken 

informationsarkitektursprinciper som verkar i symbios med varandra för att 

skapa effektiva informationsmiljöer. Dessa aspekter är etikettering, organisation 

av information, navigationssystem och söksystem. Vidare framhäver Rosenfeld 

et. al. (2015, s. 24) att informationsarkitektur är vetenskapen och konsten att 

skapa informationsprodukter och erfarenheter som stöttar användningsbarhet, 

upptäckbarhet och förståelse. Med andra ord innebär informationsarkitektur att 

strukturera stora mängder information i system som möjliggör användare att 

hitta den information som användaren söker efter.  

Vid olika sammanhang används det ofta olika strukturer för att bygga upp 

informationsarkitekturen för en produkt på ett korrekt sätt. Ett vanligt sätt att 

skapa produkter på är genom att följa en top-down informationsarkitektur 

(Rosenfeld et al., 2015, s. 84). Där besvaras vanliga frågor som produkten kan 

ha via sin informationsarkitektur. Upplägget av produkten läggs då från toppen 

till botten av produkten. Alltså kommer det viktigaste först för att skapa en miljö 

som besvarar användarnas informationsbehov. 

Innehåll kan ha informationsstruktur inbäddat inom sig. Där kontexten förklarar 

innehållet och då berättar vad som kan utföras för besökarna. Därifrån kommer 

innehållet först och resten av strukturen efteråt. Detta kallas för en bottom-up 

struktur, där bitar som navigationssystem kommer längst ner och där 

kärninnehållet presenteras först (Rosenfeld et al., 2015, s. 85, 86-87). All 

informationsstruktur anses inte heller vara synlig. Det finns även 

informationsstrukturer som beskrivs som osynliga och anses oftast vara 

integrerade som olika aspekter (Rosenfeld et al., 2015, s. 88). 

Informationsarkitekturen måste därför vara strukturerad efter produktens mål 

och syften då dessa har effekt på hur informationsarkitekturen designas 

(Rosenfeld et al., 2015, s. 72). Innehållet blir då mer relevant eftersom en 

besökare kan lättare hitta det som de letar efter. Semantiken som omger 

informationsarkitekturen blir viktig då placering av menyer och annat innehåll 

skickar signaler till användaren kring vad dess funktion innebär. Till exempel 

anses det vara vanligt att ha en global huvudmeny placerad horisontellt längst 

upp på en sida (Rosenfeld et al., 2015, s.183) vilket gör att användare förväntar 

sig att menyer placerade där bör vara globala menyer. Detta genomsyrar 

informationsarkitektur design i form av texter, ikoner och grafisk formgivning 

med mera. Det blir därför viktigt att förstå vad för påverkan målgruppen och vad 

produktens syfte anses vara och vad det innebär för informationsarkitekturen i 

produkten. 
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CMS har utvecklats i en riktning som inkluderar fler funktioner för att skapa och 

utveckla hemsidor. Som möjligheter till sökmotoroptimering av innehåll, skapa 

navigationssystem för hemsidor, redigera och implementera olika stilmallar på 

innehållet och mycket mer. Systemen anses vara komplexa och innehåller en stor 

variation av grundfunktioner och inställningar, kombinerat med det som tillägg 

lägger till i systemen. Detta gör att systemet i sig borde ha gedigen struktur av 

sin informationsmiljö för att användare av system ska kunna hitta bland alla 

funktioner och kunna använda systemets fulla potential. 

2.2.1 Etiketter 

En grundläggande aspekt inom informationsarkitektur är hur det går att benämna 

grupper av information med olika beskrivande termer kallat etikettering. 

Etikettering anses vara ett begrepp som beskriver hur det går att benämna större 

bitar information (Rosenfeld et al.,2015, s.133). Till exempel ses begreppet “Om 

Oss” som en vanlig etikett och kan innefatta diverse information om en 

verksamhet såsom historia, värdeord och kontaktinformation med mera. Det 

finns två huvudsakliga typer av etiketter, texter och ikoner (Rosenfeld et 

al.,2015, s.140). Ikoner ses som den svårare typen av etiketter att jobba med men 

kan upplevas som designmässigt bättre än text-etiketter. Problemet med ikoner 

är att de anses vara mindre precisa än vad texter ses som, vilket öppnar upp för 

ett större tolkningsutrymmet av dess betydelse och därför används de mer sällan. 

De återfinns oftast i navigationssystem (Rosenfeld et al.,2015, s. 152-153). Text-

etiketter anses vara enklare att arbeta med då språk kan vara både precist eller 

mångtydigt. Det finns fyra typer av text-etiketter som används för olika syften. 

En etikett kan vara flera typer samtidigt. Contextual Links ses som länkar till 

bitar av information. Det är en typ av etikett som återfinns i texter där etiketten 

tillsammans med den kringliggande kontexten beskriver informationen som 

etiketten länkar till (Rosenfeld et al., 2015, s. 140-141). Vidare finns headings 

som kan vara etiketter i form av rubriker som beskriver den information som 

följer (Rosenfeld et al., 2015, s. 144) och benämningar i olika navigationssystem 

och beskriver informationen som finns i den delen av hemsidan (Rosenfeld et 

al., 2015, s. 140,147-148). Den fjärde typen av etiketter är index-etiketter även 

kallat taggar, beskrivande metadata eller thesaurus. Denna typ av etikett syftar 

till att summera innehåll och beskriva det. Det möjliggör användare att utöver 

söka på det som står går det även att söka på textens betydelse (Rosenfeld et al., 

2015, s. 149-151). 

För att kunna etikettera effektivt och precist behövs det en förståelse för 

semantik (semiotics). Crow (2010, s. 52) beskriver semantik som vetenskapen 

av tecken och förståelsen av dessa. Yule (2010, s. 113) definierar semantiken 

som vetenskapen av meningen bakom ord och meningar. Med tecken menas det 

allt som går att se, från bokstäver och ord till grafiska former och färger och 

dylikt. För att prata tecken behövs det att förstå hur kommunikation fungerar. 

Kommunikation anses vara uppbyggt av meddelanden som sänds från en part 

och mottages av en annan. Meddelandet kan bestå av olika tecken, ljud och 

rörelser. Mottagaren tolkar meddelandet och förstår då vad avsändaren menade. 

För att den andra parten ska förstå vad avsändaren menar behöver det finnas en 

acceptans om vad meddelandets innehåll betyder (Crow, 2010, s. 18). Till 

exempel behöver det finnas en acceptans att bokstäverna h, u, n och d 

tillsammans bildar ett tecken för djuret hund. 
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Etikettering kan ses som en slutprodukt av semantik där det skapas tecken för att 

signifiera det som etiketten innehåller, vare sig om det är via ord eller genom 

ikoner. Som skapare av etiketter behövs det då förstås hur meddelandet 

(etiketten) kan formas så att mottagaren förstår vad det betyder. När målgruppen 

anses som framställd går det att använda specialiserade termer som är mer 

precisa, till exempel med hjälp av fackspråk. Yule (2010, s. 259) beskriver 

fackspråk som ett språk med annorlunda benämningar än det vardagliga språket, 

till exempel genom en specialiserad vokabulär. 

2.2.2 Att organisera information 

Den andra delen av informationsarkitektur är själva organiseringen av 

informationen. Detta görs genom informationsscheman och 

informationsstrukturer. Informationsscheman definierar hur olika objekt hänger 

ihop med varandra och hur de grupperas kring objekten (Rosenfeld et al., 2015, 

s. 103). Detta görs i sin tur på två olika sätt. Genom exakta scheman som 

alfabetisk, kronologisk eller geografisk ordning och genom ett mångtydigt 

informationsschema som ämnesorganisering och uppgiftsorganisering 

(Rosenfeld et al., 2015). De exakta informationsscheman kan ses som tydliga 

och enkla att använda medan de mångtydiga anses vara svårare att göra men 

uppfattas ofta som viktigare och mer användbara (Rosenfeld et al., 2015, s. 108). 

Mångtydiga scheman är scheman skapta av människor och anses därför vara 

mottaglig och utsatt för mänsklig tolkning (Rosenfeld et al., 2015, s. 109). Därför 

anses de vara svåra att skapa och definiera och därför uppfattas de även som 

bättre då navigationen och sökningen inte behöver vara precis. Detta för att det 

finns utrymme i de mångtydiga scheman för ospecifika frågor. Till exempel kan 

ett mångtydigt schema vara designat efter informationsproduktens funktioner, 

efter användarnas syfte med sitt besök eller efter olika målgrupper. 

Att designa informationsscheman kan stödja innehållet på en webbplats då det 

stödjer informationsarkitekturen som helhet. Innehåll kan delas upp inom vissa 

ämnesområden och då refereras till de områden när det väl behövs. När innehåll 

kan struktureras upp kan det bli enklare att hitta det som letas efter. Det skapas 

då en miljö med specialiseringar där allt innehåll som hör samman kan placeras 

(Rosenfeld et al., 2015, s. 71,72-74). 

Informationsstrukturer definierar relationerna mellan objekt och grupper 

(Rosenfeld et. al., 2015, s. 103) och kan göras på olika sätt. Det mest igenkända 

sättet att modellera informationsstrukturer på anses vara genom en hierarkisk 

modell. Många bra informationsarkitekturer tar sin början i en hierarkisk modell 

(Rosenfeld et al., 2015, s. 117). Anledningen till varför de ses som populära inom 

informationsarkitektur är för att hierarkiska modeller används i många andra 

sammanhang och anses vara ett uråldrigt sätt att organisera på. Till exempel ses 

familjeträd som en hierarki (Rosenfeld et al., 2015, s. 117). Helst ska grupper 

inom modellen vara exklusiva men inte alltid. Det finns tillfällen då information 

passar in i två eller fler kategorier och det anses vara där som en balans behöver 

upprätthållas (Rosenfeld et al., 2015, s. 117). En hierarki som tillåter information 

att tillhöra två grupper samtidigt kallas polyhierarki (Rosenfeld et al., 2015, s. 

117).  
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Det andra sättet att strukturera information på är likt hur databaser modelleras 

där informations metadata anses vara det som binder samman liknande 

information och skapar relationer mellan och inom kategorier (Rosenfeld et al., 

2015, s. 123-125). Det ses som ett fördelaktigt sätt att strukturera data då det rör 

sig om homogen information då informationen kan beskrivas med samma 

attribut. Till skillnad från den hierarkiska strukturen ses 

databasmodelleringsstrukturen som en bottom-up struktur som tittar på 

innehållet och skapar strukturen efter det (Rosenfeld, et al., 2015, s. 122-125). 

Det tredje sättet att strukturera information på är genom hypertextlänkningar. 

Där kopplas information ihop med annan information genom länkar (Rosenfeld 

et al., 2015, s. 126). Det anses vara ett flexibelt sätt att strukturera information 

på men det ses också som problematiskt då informationsarkitektens tolkning av 

en bra länk mellan information inte alltid syns som lika självklar för användaren 

(Rosenfeld et al., 2015, s. 127). Vidare ser användare inte heller en självklar 

struktur då varje strukturering och hur information ska länkas ihop är subjektivt 

(Rosenfeld et al., 2015, s. 126-127). 

I en pilotstudie av Ruzza, Tiozzo, Mantovani, D’Este och Ravarotto (2017) togs 

en modell fram för att designa informationsarkitekturen för komplexa 

institutionella webbplatser. I studien producerade de en hierarkisk 

informationsstruktur med inslag av ett kategoriseringssystem baserat på 

informations metadata. Informationen i detta sammanhanget var artiklar som 

institutionen skrev. Denna modell var tänkt att kunna återanvändas vid andra 

webbplatser relaterade till olika institutioner (Ruzza et al., 2017). I slutändan 

kunde Ruzza et al. (2017) få ihop en fungerbar modell som kan användas i andra 

sammanhang. Modellen fungerade väl och studien redovisade anmärkningsvärt 

förbättrade siffror i sin dataanalys av webbplatsen. Efter att den nya 

informationsarkitekturen implementerats där en av framgångsfaktorerna var just 

den hierarkiska strukturen och kategoriseringssystemet av informationen. 

2.2.3 Navigering 

För att ta sig runt all den information som organiserats genom 

informationsstruktur, scheman och etikettering används navigationssystem. 

Navigationssystem återfinns i olika tappningar beroende på hur mycket 

information som ska navigeras runt i och hur den informationen är organiserad. 

Navigationssystem tar dessa informationsarkitekturaspekter och kombinerar 

dessa med andra områden som användarvänlighet, interaktionsdesign och visuell 

design. Tillsammans skapas det ett gränsområde av dessa där de mest 

framgångsrika navigationssystemen kan skapas (Rosenfeld et al., 2015, s. 177-

178). Det finns tre huvudsakliga typer av navigationssystem med ett par 

kompletterande system (Rosenfeld et al., 2015, s. 177).  

Först finns det globala navigationssystem vars syfte är att agera huvudmeny åt 

användare och alltid vara närvarande på webbplatsen (Rosenfeld et al., 2015, s. 

183). Denna globala navigering bör kunna leda till huvudområden och 

huvudfunktioner som systemet innehåller. Vid webbplatser anses det vara 

väldigt vanligt att ha en navigationsmeny högst upp på en sida, detta eftersom 

det ses som en väldigt vanlig användarvänlig placering (Rosenfeld et al., 2015, 

s. 183). En global navigationsmeny brukar innehålla en länk till webbplatsens 
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framsida. Det anses även vara vanligt att globala navigationsmenyer innehåller 

någon typ av sökfunktion för att låta användare navigera enklare på webbplatsen 

(Rosenfeld et al., 2015, s. 184). Det blir viktigt att den globala navigationsmenyn 

ses som anpassad efter webbplatsens ämnesområde då mål och funktioner kan 

variera vid de olika webbplatserna (Rosenfeld et al., 2015, s. 184).  

Globala navigationsmenyer utvecklas konstant särskilt i form av layout och 

design. Nya trender och funktioner kan komma och tilläggas med åren och det 

blir då vanligt att de varierar. Globala navigationsmenyer anses ofta vara 

enskilda element på en sida som då även har en väldigt stor effekt på exempelvis 

en webbplats. Det ses då också som vanligt att hitta globala navigationsmenyer 

längst ner på en sida då det kan medföra en förbättrad navigation och 

användbarhet av en webbplats (Rosenfeld et al., 2015, s. 186).  

Den andra typen av navigationssystem som ofta används är lokala 

navigationssystem. Globala navigationssystem kompletteras ofta med lokala 

navigationssystem, detta för att enklare kunna navigera och fördjupa sig på en 

webbplats (Rosenfeld et al., 2015, s. 186). Innehållet som de lokala 

navigationssystemen kan ta en användare till skiljer sig ofta från framsidan som 

webbplatsen har. Detta ses nästan som en till sida som innehåller annan 

information. Lokala navigationssystem kan då ses som underrubriker till globala 

navigationsmenyer (Rosenfeld et al., 2015, s. 186-187). Detta ses som vanligt 

bland nyhetswebbplatser då de ofta innehåller olika ämnesområden och artiklar 

som inte berör framsidan. 

Den tredje typen av navigationssystem är kontextuell navigation vilket anses 

vara en typ av navigering som inte helt går samman med globala och lokala 

navigationssystem. Detta kräver kontextuella navigations länkar som länkar till 

något speciellt på webbplatsen (Rosenfeld et al., 2015, s. 188-189). Detta kan 

röra sig om dokument, objekt eller en speciell sida på webbplatsen. Kontextuell 

navigation kombinerar flera informationsarkitekturaspekter. Etiketter behöver 

vara kontextuella där omgivande faktorer ger mening till etiketten och likaså 

behöver länkens mål vara relaterat till etiketten och källans innehåll. 

Informationen som länken tar besökaren till kan variera, denna information kan 

vara annorlunda från föregående information eller objekt (Rosenfeld et al., 2015, 

s. 189-190).  

Utöver dessa tre navigationssystem finns det även kompletterande 

navigationssystem. Dessa är externa ifrån den grundliga hierarkiska 

uppbyggnaden av webbplatser och medför då externa sätt att hitta innehåll och 

funktioner (Rosenfeld et al., 2015, s.193). Det finns olika typer av 

kompletterande navigationssystem men de vanligaste typerna anses vara 

sitemaps, index och guider som då lägger till sätt att navigera sig på webbplatsen 

utanför systemet. Det finns även avancerade navigationsmetoder som då kan 

anpassa navigeringen på en högre och mer personlig nivå, vilket kan få 

webbplatsen att kännas mer skräddarsydd efter önskat resultat (Rosenfeld et al., 

2015, s.202-203). 

I en studie av Alkindi & Bouazza (2010) undersökte de etableringen av 

navigation och söksystem som behövdes för att organisera information på 

akademiska webbplatser. I det här sammanhanget var de akademiska 
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webbplatserna två olika universitets webbplatser. Under studien mätte forskarna 

de navigationssystem som användes på två akademiska webbplatser i jämförelse 

med Googles webbplats. Till deras studie använde de standardkriterier från deras 

utvalda litteratur för att kunna skapa en jämförelse mellan de olika 

webbplatserna. Under studien valdes det att studera närmare på de olika 

funktionerna, val av navigationssystem och innehållet som fanns tillgängligt på 

webbplatserna. Alkindi & Bouazza (2010) valde att jämföra de olika 

webbplatserna och då se hur de olika sök och navigationssystemen fungerade 

och vad de medförde till webbplatserna. Alkindi & Bouazza (2010) kom fram 

till att webbplatsernas navigationssystem gjorde det enklare för studenter att ta 

till sig av den givna informationen. Det blev även enklare att förstå sig på 

innehållet på webbplatserna vilket i sin tur skapade bättre möjligheter för nya 

besökare att förstå sig på innehållet. De två akademiska webbplatserna använde 

sig av ett globalt och lokalt navigationssystem i kombination med kontextuella 

navigationssystem. Det globala navigationssystemet fungerade väl på de båda 

sidorna i kombination med det lokala. Detta medförde att besökare av 

webbplatserna snabbt kunde förstå sig på den givna strukturen och var innehållet 

de söker bör befinna sig. I kombination användes även kontextuell navigation 

där det behövdes, alltså medförde webbplatserna även länkar till sidor som var 

relevanta (Alkindi & Bouazza, 2010). När en webbplats designas bör även sök- 

och navigationssystem användas tidigt för att organisera informationen på 

webbplatsen. Detta kan i sin tur leda till en förbättrad användbarhet på 

webbplatsen (Alkindi & Bouazza, 2010). 

Informationsarkitektur behöver ha fungerande navigation där CMS med sina 

flertal funktioner och innehåll snabbt kan bli en stor informationsprodukt som 

kräver väl fungerande navigationssystem. 

  



15 

 

3 Hypotesformulering 

I det här kapitlet formuleras de hypoteser som studien bygger på och som 

grundar sig i den tidigare forskningen, teoretiska ramverket och syftet med 

studien. Den vetenskapliga metoden beskrivs sedan i kapitel 4. Anledningen till 

att hypotesformuleringen bryts ut ur metodkapitlet och beskrivs i kapitel 3 är för 

att skapa en tydligare koppling till det teoretiska ramverket som hypotserna 

bygger på. 

Till den här studien valdes hypoteser att tas fram. En hypotes kan ses som ett 

preliminärt svar på en frågeställning eller en problemställning (Backman,1998, 

s. 27). En hypotes kan även ses som ett preliminärt svar till en välgrundad 

gissning eller ett logiskt antagande (Backman, 1998, s. 27). Problemet som 

existerar ser ofta ut som en fråga där hypotesen ses som ett potentiellt svar på 

frågan (Backman, 1998, s. 27). Det är vanligt att hypoteser och gissningar 

existerar i vardagslivet, vilket i sin tur kan påverka valen och antagandena som 

görs dagligen (Backman, 1998, s. 28). Hypoteser i sig själv kan ge riktningar om 

var och hur de går att söka upp om de stämmer eller ej. Hypoteser kan därifrån 

stämma av med vad som skall observeras och varifrån empirin härstammar från 

(Backman, 1998, s. 28). Till den här studien användes även en nollhypotes som 

förhoppningsvis skulle ge en bättre insikt bland CMS. Denna nollhypotes 

kommer att ställas mot olika hypoteser som i sin tur kommer att användas för att 

ge en bättre inblick för hur CMS anses vara uppbyggda.  

För att analysera CMS och besvara studiens frågeställning formuleras en 

nollhypotes med antagandet att CMS inte har en informationsarkitektur designad 

efter grundläggande principer.  

H0 - CMS är inte konstruerade enligt grundläggande 

informationsarkitekturprinciper. 

CMS har utvecklats med åren från att enbart vara ämnade för att sköta 

innehållshantering och publicering till att inkludera funktioner som möjliggör 

för enkel och avancerad webbutveckling, innehållshantering och 

innehållsredigering (Barker, 2016). Detta medför också en bred användargrupp 

som antas bestå av seniora webbutvecklare och administratörer utan 

webbutvecklingskunskaper. Detta skapar problem för god 

informationsarkitektur att designas då informationsarkitektur, likt 

interaktionsdesign, grundas i en användares kognitiva egenskaper (Sharp et al., 

2011). För att tillgodose många användare antas det att utvecklare av CMS har 

frångått grundläggande informationsarkitekturprinciper. Detta för att kunna 

designa ett system som går att användas av flera olika användartyper samt ett 

system som anses vara brett nog för att kunna inkludera en mängd varierande 

funktioner. 

3.1 Etiketter 

Etikettering av information ses som ett grundläggande och nödvändigt koncept 

inom informationsarkitektur för att benämna information. Etikettering relaterar 

starkt till semantik där bra etikettering ser till vad som ska benämnas och för 
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vilken term som bäst beskriver den informationen. Den tredje dimensionen i 

etikettering är användarperspektivet vid val av etiketter. Baserat på användaren 

kan etiketter bli mer precisa genom tillgången till en bredare vokabulär. Då ord 

och ikoner som har ett snävare tolkningsutrymme likt hur Yule (2010, s. 259) 

beskriver hur fackspråk fungerar. Etikettering är som Rosenfeld et. al., (2015, s. 

153) beskriver en konst och inte en vetenskap. Etikettering kombinerar 

användares faktorer med informationens innehåll och kontexten den befinner sig 

i för att skapa precisa etiketter. 

Etikettering i CMS blir därför intressant att titta på. CMS har två stycken primära 

målgrupper, webbutvecklare och administratörer av webbplatser. Dessa har 

antagligen en förståelse för det fackspråk som används vid webbutveckling, både 

sett till ord och till ikoner. Det anses därför inte vara orimligt att CMS etiketterar 

med en viss grad av fackspråk för att göra sin informationsarkitektur mer precis. 

Med tanke på att fackspråk också bland annat ses som ett brett etablerat 

vokabulär antas det att det inte finns stora skillnader mellan olika CMS. Grundat 

i att CMS är ett system för webbutvecklare och administratörer och därför kan 

använda sig av fackspråk för sin etikettering formuleras H1 enligt: 

H1 - CMS använder sig av vedertagna fackspråksbaserade etiketter för sin 

information. 

3.2 Att organisera information 

Den information som CMS framförallt hanterar är systemfunktioner av olika 

slag och beskrivningar av dessa. Det rör sig om funktioner för att hantera 

innehåll, söka fram tillägg och administrera användare eller liknande. Eftersom 

funktioner anses vara huvuddelen av informationen som finns i systemet antas 

det att de informationsscheman som återfinns i systemet utgår från funktionernas 

syfte och beskrivningar när systemets information organiseras. Grundat i det 

formuleras hypotesen H2a enligt: 

H2a - CMS använder sig av funktionsbaserade informationsscheman. 

Utöver informationsscheman implementerar CMS någon slags struktur för att 

relatera information till varandra. Det finns huvudsakligen tre olika typer av 

strukturmodeller inom informationsarkitektur. En hierarkisk modell, en modell 

liknande hur databaser modelleras och struktureras och en struktur där 

information länkas ihop för att skapa struktur (Rosenfeld, et al., 2015). Med 

tanke på systemets komplexitet och bredd av olik information och 

användningssätt antas det att för att uppnå en god informationsarkitektur 

används flera av dessa informationsstrukturer inom systemet. Grundat i detta har 

hypotes 2b till 2e formulerats enligt: 

H2b - CMS använder sig av en hierarkisk struktur för att relatera information 

och kategorier till varandra. 

H2c - CMS strukturerar sin information enligt databasmodelleringsstrukturer. 

H2d - CMS använder sig av hypertextlänkar för att strukturera information. 
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H2e - CMS använder sig av minst två olika informationsstruktursmodeller. 

3.3 Navigering 

Att kunna navigera i den struktur som har skapats genom etikettering, 

organisering och strukturering ses som en förutsättning för att användare ska 

kunna hitta till den information som de söker. Som beskrivits i avsnitt 2.2.3 finns 

det tre huvudsakliga sätt för användare att navigera i en informationsprodukt. 

Det vill säga via globala, lokala och kontextuella navigationssystem. Med tanke 

på ett systems bredd sett till informationsinnehåll och syfte med olika delar och 

funktioner i systemet, kombinerat med de olika navigationssystemens funktion 

och syfte, antas det att ett CMS använder sig av ett flertal olika 

navigationssystem. Framförallt globala och lokala navigationssystem tros 

återfinnas i hela systemet då CMS antagna informationsstruktur har ett flertal 

nivåer. Det finns antagligen också möjligheten för kontextuell navigation mellan 

en strukturs olika grenar för att underlätta för användare. Vilket innebär att det 

behöver finnas tillgång till två strukturellt skilda systemfunktioner.  

Grundat i att CMS har ett behov av flera kompletterande navigationssystem 

formuleras hypotes H3a till H3d enligt: 

H3a - CMS använder sig av ett globalt navigationssystem. 

H3b - CMS använder sig av ett lokalt navigationssystem. 

H3c - CMS använder sig av ett kontextuellt navigationssystem. 

H3d - CMS använder sig av minst två olika typer av navigationssystem. 
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4 Metod 

Studien har valt att anta en kvantitativ metod som traditionellt sätt förknippas 

med kvantifiering men som i den här studien landade i en variant som inte är 

strikt kvantitativ (men ej heller kvalitativ). Detta för att kunna ta reda på mer om 

informationsarkitekturen hos CMS. Kvantitativa metoder är metoder som kan 

leda till numeriska observationer eller som låter sig transformeras till sådana 

(Backman, 1998, s. 31). Till skillnad från kvalitativa metoder som syftar till att 

leda till en bättre förståelse för verkligheten och utmynna i form av verbala, 

skrivna eller talande formuleringar (Backman, 1998, s. 47). Den här studiens 

kvantitativa metodval resulterade inte i numeriska observationer istället blev 

resultatet binärt där de hypoteser som formulerats antingen konstaterades som 

sanna eller falska. Denna studies metodval, i form av hypotesprövningar 

kommer att besvara de hypoteser som tagits fram. Detta för att få mer 

information om den objektiva verkligheten som då kan analyseras. 

Informationsarkitekturen hos CMS är någonting som kan variera men med hjälp 

av att skapa hypoteser och sedan utföra hypotesprövningar kan studien få 

generera ett resultat som kan besvara forskningsfrågan. Studien använde sig även 

av en design inspirerad av kvasiexperiment för att bättre kontrollera valet av 

CMS och därigenom få ett säkrare urval. Där utgår valet av system från en lista 

med de CMS som anses vara mest populära. Detta beskrivs mer detaljerat i 

avsnitt 4.2 (urval). 

Mitchell (2015) beskriver kvasiexperiment som experiment där urvalet inte är 

slumpmässigt. Istället används en annan typ av medvetet urval. Utvalda 

deltagare i en studie kan därför ha påverkan på hur dess deltagande kan se ut då 

deras agerande och även önskemål kan tas i beaktning. Kvasiexperiment kan 

designas på flera olika sätt men de två huvudsakliga forskningsdesignerna som 

Mitchell (2015) lyfter är engruppsstudier och tvågruppsstudier. I den 

förstnämnda testas något på gruppen och i sistnämnda testas en av grupperna 

medan den andra inte testas. I båda fallen observeras deltagarna innan, under och 

efter experimenten där tvågruppsstudien även genomför en 

jämförelseobservation mellan grupperna.  

4.1 Hypotesprövningar 

Hypoteser anses vara påståenden om faktiska förhållanden. Hypoteser har som 

funktion att bestämma vilken typ av data som ska samlas in för att lyfta 

problemställningar. Därför kan även hypoteser sammanbinda data tillsammans 

med teorin. Till det här går det då att utföra hypotesprövningar där huvudsyftet 

är att falsifiera hypoteserna. Falsifieras en hypotes minskar tilltron till den teori 

som hypotesen härstammar ifrån. På samma sätt ökar trovärdigheten om den 

istället bekräftas. En teori kan dock aldrig bli sann, detta för att den hypotes som 

hör till teorin kan härledas från andra teorier (Halvorsen, 1992, s. 45). 

Tillvägagångssättet för datainsamlingen i föreliggande studie härstammar från 

ett hypotetiskt-deduktivt tillvägagångssätt (till skillnad från ett induktivt eller 

empiridrivet) där hållbarheten i vissa teorier går att bedöma genom 

hypotesprövningar. Detta fungerar väl då problemformuleringen anses vara 
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precis och då studien inriktar sig på meningsfulla ämnesområden för 

informationsarkitektur och CMS. Studien riktar sig på så sätt att bli teoridriven. 

Då hypoteserna framstår som formulerade och information som berör 

hypoteserna anses vara framtaget kan hypoteserna prövas (Halvorsen, 1992, s. 

79). Då det inte går att säkerställa en hypotes fullständigt kommer studien enbart 

att försöka förkasta nollhypotesen H0. Genom att testa olika hypoteser som 

motsätter sig till nollhypotesen går det då att testa sig fram och genom det 

falsifiera nollhypotesen. Förkastas då nollhypotesen innebär det att de framlagda 

påståendena får en stärkt tilltro (Halvorsen, 1992, s. 111). 

4.2 Urval 

Till studien gjordes även ett urval för vad som skulle undersökas djupare. 

Studien valde att enbart använda sig av de tre mest populära systemen. Det finns 

olika CMS som är ämnade för olika syften men de CMS som valdes ut inför den 

här studien var de tre mest populära just då. De CMS som var mest populära vid 

utförandet var WordPress, Joomla och Drupal (W3Tech, u.å). Urvalsgruppen 

bestod då av enbart tre CMS. Studien testade inte hypoteserna mot slumpmässigt 

utvalda CMS. Likt kvasiexperiment utformades inte urvalet slumpmässigt utan 

istället valdes urvalsgruppen ut specifikt (Mitchell, 2015). I det här fallet 

baserades urvalet på data från W3Tech (u.å). 

Alla tre valda CMS kan användas för olika syften men någonting som dessa 

CMS har gemensamt är att de har en öppen källkod. Detta har lett till att dessa 

system kan ses som generella CMS då de kan anpassas med hjälp av tillägg och 

funktioner. Anpassningen av CMS kan ses som relativt viktig då systemen får 

möjligheten att användas till nästan vad som helst. Detta har i sin tur påverkat 

populariteten då de kan användas för flera olika syften. Det har nu alltså även 

blivit vanligt att använda ett CMS för andra syften än dess ursprungliga. Ett 

tydligt exempel på detta är just systemet WordPress som används för mängder 

av olika syften när det från början var skapat som ett publiceringssystem för 

bloggar. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Studien började med att framställa en forskningshypotes. Denna 

forskningshypotes grundade sig i problemformuleringen. Forskningshypotesen 

som togs fram blev då även studiens forskningsfråga. Denna forskningsfråga 

överfördes och skrevs därefter om till en nollhypotes. Utifrån nollhypotesen 

formulerades ett flertal olika mothypoteser. Då nollhypotesen och de övriga 

hypoteserna var framtagna prövades hypoteserna. Detta skedde genom att testa 

de olika hypoteserna i de utvalda systemen. Där granskades systemen för att se 

om det fanns stöd för de olika hypoteserna. Detta kunde ske genom att undersöka 

och granska systemens innehåll. Resultatet matades sedan in i en tabell för att 

enklare kunna analysera resultatet i sin helhet. Därefter jämfördes 

undersökningsresultatet med det förväntade resultatet som i det här fallet var 

nollhypotesen. Hypotesprövningarna som skedde ledde till att de olika systemen 

behövde granskas. För att utföra hypotesprövningarna prövades ett CMS i taget 

där ingick det bland annat att granska systemet samt att navigera runt i det och 
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utföra mindre uppgifter. Detta för att skapa en god bild om vad just detta CMS 

innehöll och erbjöd till sina användare. 

Hypotesprövningarna började med att tre utvalda CMS (WordPress 5.2, Joomla 

3.9.6 och Drupal 8.7.1) installerades var för sig. Därefter konfigurerades de upp 

och via de olika installationsprocesserna skapades det tre enklare webbplatser. 

Varje webbplats som skapades var unik för varje CMS. De olika webbplatserna 

som sattes upp kördes på enskilda tomma lokala databasservrar ämnade för de 

olika systemen. När de olika installationerna och konfigureringarna var 

färdigställda och webbplatserna var skapade gick det att påbörja 

hypotesprövningarna. Vid de olika webbplatserna som skapades gick det att 

logga sig in i systemen och då även använda de olika systemen. Det första 

systemet som användes för hypotesprövningen var Joomla som visade sig vara 

relativt enkelt att använda. Under hypotesprövningarna för Joomla undersöktes 

och analyserades systemet. För att förstå detta CMS bättre utfördes först mindre 

uppgifter i form av att pröva på olika funktioner och ta del av olika typer av 

information. Därefter prövades hypoteserna en efter en för att testa systemet i 

relation till hypoteserna. Efter att Joomla hade prövats efter hypoteserna ställdes 

först Drupal och sedan WordPress mot de olika hypoteserna. Likt Joomla var 

Drupal och WordPress relativt enkla att använda och därmed var arbetsprocessen 

även lik Joomlas. Först utfördes då en generell granskning och analys av 

systemen. Därefter utfördes en generell navigering samtidigt som ett fåtal 

funktioner testades. Efter det prövades de olika hypoteserna mot de olika 

systemen. När en hypotes antingen fick stöd eller inte gick det senare att ställa 

dem mot nollhypotesen. Alltså ställdes varje hypotes mot nollhypotesen för att 

se om nollhypotesen kunde förkastas. De olika hypoteserna sammanslogs då för 

att bilda ett generellt resultat som i sin tur också kunde ställas mot nollhypotesen. 

Någonting som också är bra att utföra är vid mer traditionellt utförda 

hypotesprövningar är ett statistiskt test för att fastställa sannolikheten för 

resultatet. Då hade det kunnat vara relevant att använda sig av ett chi-tvåtest 

(Halvorsen, 1992, s. 111). Studien använder sig inte av ett stort urval som i sin 

tur inte behöver beräknas i stora numeriska beräkningar. Detta leder till att 

studien inte kommer att använda sig av ett statistiskt test för att fastställa 

sannolikheten bland de olika hypoteserna. 

4.4 Bearbetning av data 

Hypotesprövningen valde att följa strukturen och upplägget likt Kummer, 

Recker och Mendlings (2016) artikel. Där resultatet av hypotesprövningarna 

även speglade en analys av produkten som undersöktes. I artikeln valdes olika 

hypoteser att prövas och undersökas för att bilda en sammanfattning kring frågor 

om hur färger och relaterade frågor i olika kulturer kan uppfattas (Kummer et al. 

2016). Denna studie valde då att efterlikna strukturen där hypoteserna 

representerades enskilt i resultatet även om studien utförde varje 

hypotesprövning vid ett CMS i taget. Resultatet från de olika systemen 

sammanslogs då för att sammanställa de olika hypotesernas gemensamma 

resultat. 
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4.5 Validitet och reliabilitet 

Forskningsdesignen har ett par validitetsfaktorer som behöver belysas. Eftersom 

aspekter från kvasiexperiment används träder validitetsfrågan om urvalsbias in. 

Då ett medvetet urval av CMS har gjorts, som beskrivet i avsnitt 4.2, finns det 

faktorer som möjliggör urvalsbias. Frey (2018) beskriver urvalsbias som en 

faktor då urval sker där forskaren gör val eller tolkar deltagare inför deras 

placering i deltagargrupper. Med andra ord finns risken att urvalet har ett 

samband med de variabler studien mäter. Frey (2018) exemplifierar genom att 

beskriva hur forskare som ska forska kring det nationella skolsystemet av 

kostnadsskäl väljer deltagare i form av skolelever från deras närområde. Frågan 

i det fallet blir om resultatet kan generaliseras till att gälla för skolelever i andra 

regioner med. Studier med medvetet urval ligger i riskzonen för olika slags 

urvalsbias (Frey, 2018). Vi ser dock inte att urvalsbias har påverkat studiens 

reliabilitet i en större utsträckning då det urval som gjorts baserats på en extern 

resurs. Dock står studien inför samma problematik som Frey (2018) beskriver. 

Det begränsade urvalet lyfter frågor kring studiens reliabilitet och resultatets 

applicerbarhet på CMS generellt, likt hur Frey (2018) beskriver hur studiens 

urval skapar problem då det används för att analysera och dra slutsatser kring det 

nationella skolsystemet. 

Mitchell (2015) lyfter upp frågan om orsaksvaliditet för kvasiexperiment där 

framträdande validitetsaspekter för den här studien var framförallt testning. 

Testning beskrivs som en validitetsutmaning då forskningsdeltagare kan svara 

olika vid senare observationer då de har blivit uppmärksammade på de beteenden 

som undersöks. För denna studien kommer detta in i analysarbetet av systemen. 

Om CMS har liknande informationsorganisation finns det en risk att 

hypotesprövningen av de CMS som analyseras senare inte blir lika grundlig. 

Detta då en optimal plats för hypotesprövningen är känd av undertecknade från 

tidigare hypotesprövningar i andra CMS vilket gör att andra resultat eller 

noterbara skillnader kan missas. För att motverka detta och bidra till studiens 

reliabilitet behöver därför hypotesprövningarna ske på samma sätt och samtliga 

CMS analyseras likvärdigt. 
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4.6 Etisk diskussion 

Etik har definierats som en viss kod eller ett antal principer som människor väljer 

att följa. Människor använder sig av etik för att kunna avgöra vad som anses vara 

etiskt rätt och vad som är fel (Forester & Morrison, 1994, s.14). Bland 

användning av olika typer av informationsteknologier kan etiska aspekter även 

behövas för att klargöra en korrekt användning av vissa mjukvaror. Till denna 

studie valdes det att tillta några olika aspekter för genomförandet av 

hypotesprövningarna. Studien genomfördes inte med hjälp av kopior av IT-

artefakterna som i det här fallet är de olika systemen. Systemens källkod kommer 

inte heller röras på något sätt och det medför att studien inte behöver tänka på 

aspekter kring rättigheter om vad som får och inte får göras. De tre olika 

systemen som valdes ut till den här studien var alla av Open-source och 

innehåller därför inte proprietära rättigheter. Vilket innebär att studien inte 

kommer behöva tillgripa proprietära aspekter vid användningen av systemen. 

Hade systemen använt sig av proprietär källkod hade studien behövt förhålla sig 

till etiska aspekter kring användningen av systemen (Bynum & Rogerson, 2004, 

s. 286-288).   
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av hypotesprövningarna. Strukturen av detta 

kapitel följer en struktur där hypotes H1 testas under rubriken Etiketter; H2b till 

H2e under rubriken Att organisera information och H3a till H3d under rubriken 

Navigering. Systemen (se tabell 1) analyserades var för sig samtidigt som 

resultatet också redovisas var för sig, alltså per hypotes. Sist i detta kapitel 

summeras resultatet av H1 till H3 i en tabell där hypotesprövningen av H0 och 

dess resultat presenteras. 

Tabell 1 Studiens utvalda CMS med versioner och valt språkalternativ. 

 Version Språk Övrigt 

Drupal 8.7.1 Engelska Installationsprofil: 

Standard 

WordPress 5.2 Engelska 

(United States) 

n/a 

Joomla! 3.9 Engelska Installationsprofil: 

Protostar 

 

5.1 Etiketter 

När de olika systemen fanns på en lokal databas kunde hypoteserna prövas på de 

olika systemen. Det första som gjordes för respektive system var att undersöka 

om de använde sig av etiketter, vilket de visade sig göra. Detta ledde i sin tur till 

den första hypotesprövningen av den första mothypotesen H1 - CMS använder 

sig av vedertagna fackspråksbaserade etiketter för sin information. Systemen 

visade sig innehålla olika typer av information och då även olika typer av 

etiketter. De olika etiketterna bestod främst av text vilket visade på 

användningen av text-etiketter. Dessa text-etiketter kombinerades ibland med 

olika typer av ikoner. Alltså använde sig systemen av både ikoner och text-

etiketter. Joomla (se figur 1) använde en kombination av både text-etiketter och 

ikoner i en lokal meny på dess förstasida i kontrollpanelen. WordPress (se figur 

2) och Drupal (se figur 3) använde sig istället av text-etiketter och ikoner i 

kombination med sina huvudmenyer. 
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Figur 1. Joomla lokal meny med text- och ikon-etiketter. 

 

Figur 2. WordPress global meny med text- och ikon-etiketter. 
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Figur 3. Drupal global meny med text- och ikon-etiketter. 

Dessa ikoner och text-etiketter kunde ibland länka samman olika funktioner med 

olika typer av information. Detta var bra för de olika systemen då det blev 

enklare att hantera systemen. Den första mothypotesen analyserade systemen för 

att se ifall det fanns vedertagna fackspråksbaserade etiketter för sin information. 

Det visade sig att de två systemen Drupal och WordPress inte använde fackspråk 

i sin etikettering. Istället användes benämningar som taggar som ersättning för 

metadata när det skapas artiklar. Teman skrevs då istället för mallar när en mall 

för webbplatsen skulle väljas ut. Övrig etikettering följde i de flesta fall detta 

mönster med mer vardagliga uttryck i sin etikettering. Det fanns dock undantag 

när det navigerades djupare i systemen där både Drupal och WordPress använde 

sig av mer specialiserade etiketter. Ett exempel på detta kan vara uttrycket CSS 

class som återfinns i WordPress när en ny sida skapas (se figur 4).  
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Figur 4. Exempel på en fackspråksetikett i WordPress. 

Joomla använde istället mycket fackspråk för etiketteringen. Där fanns det 

rubriceringar som till exempel ”Image class” vilket användes i kontexten där 

användare ska förstå vad en klass betyder. Ett annat exempel var ”alt-text” som 

fanns med i kontexten av tillägg och redigering av bilder (se figur 5). Det 

fackspråk som förekom i samtliga tre systemen var relativt lika varandra när det 

kom till innehållet som etiketterna representerade. Även etiketter som inte var 

fackspråksbaserade ansågs likna varandra. Ett exempel på detta var hur Drupal 

och Joomla använde sig av samma text-etikett och liknande ikoner för samma 

funktion (se figur 6). 



27 

 

 

Figur 5. Exempel på etiketter i Joomla. 

 

 

Figur 6. Drupals ikon och text-etikett ligger till vänster och WordPress ikon 

och text-etikett ligger till höger. 

Slutsatsen av denna genomgång och testning av hypotesen H1 blir att den inte 

stämmer. Drupal och WordPress använder inte, förutom vid några få undantag 

fackspråk i sin etikettering. Istället förekom simpla och mer beskrivande 

etiketter. Joomla använde sig istället av ett tydligt fackspråk i sitt CMS. Vilket 

visade på att enbart 1/3 av systemen använde sig av ett tydligt fackspråk. De 

etiketter som användes ses som vedertagna, vare sig de var fackspråksbaserade 

eller inte. Detta då ikoner och text-etiketter som användes liknande varandra 

oberoende av CMS. 

5.2 Att organisera information 

När den första mothypotesen väl hade prövats blev det dags att pröva de andra 

hypoteserna. Det första som prövades mot de olika systemen var mothypotesen 

H2a - CMS använder sig av funktionsbaserade informationsscheman. Detta 

anses vara en viktig hypotes som används för att ta reda mer på om hur CMS 

strukturerar sin information. Det visade sig att alla de olika systemen använde 

sig av funktionsbaserade informationsscheman i någon mån (se figur 7). Detta 

även om systemens informationsscheman varierade. Till exempel kategoriserade 

samtliga CMS funktioner för att lägga till tillägg inom en kategori, funktioner 

för att skapa innehåll i en annan och funktioner för att hantera användare i en 

ytterligare kategori. Då 3/3 av de olika systemen visade på att de använder sig 

av funktionsbaserade informationsscheman finns det ett tydligt stöd för H2a. 
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Figur 7. Exempel på informationsscheman i de 3 systemen i nedåtgående 

ordning Joomla, Drupal och WordPress. 

Hypotes H2b - CMS använder sig av en hierarkisk struktur för att relatera 

information och kategorier till varandra, H2c - CMS strukturerar sin 

information enligt databasmodelleringsstrukturer och H2d - CMS använder sig 

av hypertextlänkar för att strukturera information syftar alla till att pröva hur 

informationen inom CMS är strukturerad. Samtliga tre CMS visade på 

hierarkiska strukturer där systemen hade olika nivåer med mer specialiserat 

innehåll i de djupare nivåerna av hierarkin.  

Till exempel innehöll kategorin för inställningsfunktioner av hemsidorna, minst 

två nivåer med grundläggande inställningar till mer avancerade och 

specialiserade inställningar. Funktioner för att hantera användare hade utöver 

nivån för att visa användare, en till nivå där användarna kunde redigeras eller 

skapas. Detta förstärks ytterligare av att till exempel Drupal använder sig av en 

brödsmuls-meny i sitt system, som visar på hur deras hierarki är uppbyggd. 

Slutsatsen blev därför att det finns stöd för H2b i 3/3 fall och att CMS använder 

sig av hierarkiska strukturer för att relatera information och kategorier till 

varandra. 
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H2c ses som en svårare hypotes att pröva då kopplingar mellan information på 

det sättet som databaser modelleras anses vara svåra att identifiera utan att se 

designprocessen. Det som talade mot denna typ av informationsstruktur var 

bland annat hur systemens navigationssystem var designade. Där främst 

navigationen mellan olika typer information skedde genom den hierarkiska 

strukturen istället för att gå genom olika informationsområden. Till exempel 

används identiska typer av redigeringsfunktioner för både redigering av 

kategorier och artiklar. Navigerades det då istället till redigeringsvyn kan det då 

inte navigeras mellan dessa. Resultatet blir således att inga av systemen (0/3 ) 

använder en databasmodelleringsstruktur för att strukturera sin information och 

att det därför inte finns stöd för H2c. 

Därefter prövades H2d för att se ifall systemen använder sig av hypertextlänkar 

för att strukturera information. Det blev då tydligt att de fanns med 

hypertextlänkar som användes för att strukturera information bland de olika 

systemen. Det kunde röra sig om länkar till dokument, funktioner eller viktig 

information. Till exempel användes hypertextlänkar i WordPress för att lägga 

till bilder i mediebiblioteket. I Drupal användes hypertextlänkar för att 

strukturera möjliga funktioner relaterade till egengjorda teman (se figur 8). I 

Joomla fanns hypertextlänkar i få fall där speciellt dess dokumentationssidor 

hade ett flertal hypertextlänkar för att koppla samman information. Resultatet 

medförde att det finns stöd för H2d där 3/3 av systemen använder sig av 

hypertextlänkar för att strukturera information och relatera informationen till 

varandra. Det var dock i kompletterande syfte till den huvudsakliga hierarkiska 

strukturen som hypertextlänkar användes. 

 

Figur 8. Drupals temaredigeringsvy med hypertextlänkar till relaterade 

funktioner. 

Baserat på ovanstående finns det stöd för hypotes H2e - CMS använder sig av 

minst två olika informationsstruktursmodeller. Samtliga CMS använde sig 

huvudsakligen av en hierarkisk struktur för att strukturera sin information och 

relatera den till varandra enligt H2b. Komplement i form av hypertextlänkar 
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användes för att ytterligare skapa relationer mellan information som hörde ihop 

enligt H2d. 

5.3 Navigering 

Efter att både H1 och H2a-H2e hade genomgått hypotesprövning blev det dags 

för navigeringen att prövas. Olika CMS kan innehålla olika typer av 

navigationssystem vilket kan påverka hur användarna kan ta del av systemet och 

hitta den information som eftersöks. Det första som användarna bemöts av i de 

olika systemen är en global navigationsmeny som alltid finns med var 

användarna än befinner sig. Dessa menyer innehöll en effektiv navigation till 

systemets huvudfunktioner och huvuddelar i systemet. De globala menyerna 

kompletterades också med undermenyer för vidare navigering ner till en djupare 

nivå i hierarkierna (se figur 9). Drupal var det enda CMS som inte använde sig 

av undermenyer. Detta leder till att det finns stöd för hypotesen H3a - CMS 

använder sig av ett globalt navigationssystem då 3/3 av systemen använder sig 

av ett globalt navigationssystem. 

 

Figur 9. Joomlas (övre del) och WordPress (nedre del) globala menyer med 

utfällda undermenyer. 
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De olika globala navigationssystemen kan även kompletteras med lokala 

navigationssystem. CMS innehåller mängder med information och funktioner 

och det kan då underlättas i vissa fall att navigationssystemen använder sig av 

ett lokalt navigationssystem. Detta för att kunna skapa en tydlig navigation. När 

det gäller navigeringen inom informationsstrukturen visade det sig att 3/3 av 

systemen valde att använda sig av ett lokalt navigationssystem. Drupal använde 

sig inte genomgående av ett lokalt navigationssystem medan Joomla och 

WordPress gjorde det. Istället använde Drupal sig av portalsidor för vissa delar 

och lokala menyer i andra. Genomgående använde Drupal sig istället av 

brödsmulspårsnavigering för navigering inom informationsstrukturen. Därför 

finns det stöd i 3/3 av fallen för H3b - CMS använder sig av ett lokalt 

navigationssystem. 

Till sist prövades hypotesen H3c - CMS använder sig av ett kontextuellt 

navigationssystem. Det visade sig vara relativt vanligt för CMS att använda sig 

av kontextuella navigationssystem. Detta likt etiketter för att kunna samla och 

leda vidare användarna till platser i systemet där information och funktioner 

existerar. Det var vanligt bland de olika systemen att länka vidare användarna 

via en kontextuell länk till specifik information både inom och utanför systemet. 

Detta resultatet återfinns också delvis i prövningen av H2d. Kontextuell 

navigation visade sig finnas med i 3/3 av systemen vilket leder till att det finns 

stöd för H3c i samtliga CMS. 

Baserat på ovanstående kan det konstateras att det finns stöd för H3d - CMS 

använder sig av minst två olika typer av navigationssystem. De tre systemen 

använde kombinationer av navigationssystem för att låta användare navigera sig 

i informationsmiljön. Systemen använde globala navigationssystem för att ge 

möjlighet till övergripande navigering i den översta nivån. Där Joomla och 

WordPress inkluderade undermenyer för att direkt ta sig till lägre nivåer. Det 

globala navigationssystemet kombinerades med lokala menyer för navigering 

inom delar av systemet och i Drupals fall också av portalsidor. I 3/3 av fallen 

användes även kontextuell navigation för att ta användarna till relaterade 

funktioner i olika delar av vardera CMS. 
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5.4 Sammanfattning 

Tabell 2. Sammanfattat resultat från hypotesprövningarna H1 till H3. 1 = Stämmer & 0 = Stämmer inte. 

 H1 - Etiketter H2 Att organisera information H3 Navigering 

 H1: CMS 

använder sig 

av vedertagna 

fackspråks-

baserade 

etiketter för 

sin 

information 

H2a: CMS 

använder 

sig av 

funktions-

baserade 

informa-

tions-

scheman 

H2b: CMS 

använder sig av 

en hierarkisk 

struktur för att 

relatera 

information och 

kategorier till 

varandra. 

H2c: CMS 

strukturerar sin 

information 

enligt databas-

modellerings-

strukturer. 

H2d: CMS 

använder sig 

av hypertext-

länkar för att 

strukturera 

information. 

H2e: CMS 

använder sig 

av minst två 

olika 

informations-

strukturs-

modeller. 

H3a: CMS 

använder sig 

av ett 

globalt 

navigations-

system 

H3b: CMS 

använder sig 

av ett lokalt 

navigations-

system 

H3c: CMS 

använder sig 

av ett 

kontextuellt 

navigations-

system 

H3d: CMS 

använder sig 

av minst två 

olika typer 

av 

navigations-

system 

Joomla 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Drupal 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Word-

Press 

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
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Som tabell 2 ovan visar fanns det stöd för hypoteserna i majoriteten av fallen, 

endast H2c saknade stöd bland de prövade systemen och för H1 fann endast stöd 

i Joomla. Utfallet av H2 och H3 resulterar i att H0 - CMS är inte konstruerade 

enligt grundläggande informationsarkitekturprinciper inte har stöd i studien. Det 

stöd som fanns för H0 återfanns i resultatet av H1 även om det stödet kan 

upplevas som något trevande. Analysen visade att det inte återfanns ett tydligt 

fackspråk i WordPress och Drupal men att de etiketter som användes liknade 

varandra. 

  



34 

 

6 Diskussion och slutsatser 

Syftet med studien har varit att undersöka informationsarkitekturen hos tre olika 

CMS. Med utgångspunkt i studiens forskningsfråga formulerades nollhypotesen 

H0. Därefter formulerades, utifrån vedertagna teorier om 

informationsarketektur, tillhörande hypoteser H1 till H3. Resultatet visade att 

det inte fanns stöd för H0 utan att samtliga CMS stödde de mothypoteserna som 

formulerades. Undantagen var H1 och H2c. Resultatet från H1, som berör 

etikettering, var inte förvånande där hypotesprövningen visade att det inte fanns 

stöd för den. Som beskrivits i avsnitt 1.1 kring interaktionsdesign och i avsnitt 

2.2.1 kring semantik, hör etikettering ihop med vem utvecklaren ser som sin 

målgrupp där WordPress och Drupal antas ha valt en bredare målgrupp. Yule 

(2010) och Crow (2010) beskriver båda om hur tolkning av tecken och 

kommunikation sker där mottagaren lyfts upp som en viktig del och därför har 

en påverkan på hur etiketter designas. På grund av Drupals och WordPress breda 

målgrupp skapas behövet av generella etiketter som alla typer av användare kan 

förstå, något som både Drupal och WordPress har. Joomla på andra sidan var 

väldigt tydligt riktat mot yrkesanvändare och etiketteringen innehöll därför 

mycket fackspråk. 

Att H2c inte fann stöd i studien var inte heller förvånande. Den typen av 

informationsstruktur lämpar sig mer åt strukturering av information i formen av 

data än information i formen av funktioner (Rosenfeld et al., 2015, s. 122-125). 

För att underlätta för stora grupper av diversifierade användare behöver 

informationsarkitekturen designas med tydliga och lättförstådda mönster 

(Rosenfeld et al., 2015). Det är något som diffusa strukturer som 

databassmodelleringsstrukturer inte stödjer lika väl som hierarkiska strukturer. 

Hierarkiska strukturer behöver inte vara perfekta och det är därför som vi inte 

förvånades över att de hierarkiska strukturerna kompletterades med 

hypertextlänkar och genom det en mer kontextuell strukturering (Rosenfeld et 

al., 2015, s. 126). Detta istället för en struktur liknande databaser. Något vi tror 

är till fördel när de rör sig om stora system som inte enkelt kan kategoriseras 

enligt ett bestämt informationsschema. 

Rosenfeld et al. (2015, s. 177-178) lyfter hur bra navigationssystem designas i 

ett gränsland där interaktionsdesign, visuell design och användarvänlighet möts. 

Resultatet från prövningen av H3a var inte förvånande då behovet av en 

huvudmeny i form av en global meny är användarvänligt och underlättar 

navigeringen mellan delarna i informationsstrukturen (Rosenfeld et al., 2015, s. 

183). Det som skiljer systemens informationsarkitektur åt och är intressant att 

diskutera är hur deras underliggande navigationssystemen ser ut. Att det skulle 

finnas något underliggande system antog vi (Rosenfeld et al., 2015, s. 186). H3b 

och H3c utformades just för att se hur lokala respektive kontextuella 

navigationssystem utformats. Hypotesprövningarna av H3b och H3c visade att 

systemen valt att designa dessa olika. Drupal använde brödsmulsnavigering och 

portalsidor, WordPress använde främst sin globala meny med ett par undantag 

av lokala menyer och framförallt kontextuell navigering och Joomla använde 

mer lokala menyer. Varför systemen valt att ha olika underliggande 

navigationssystem är svårt att spekulera kring men vi tror det ligger nära vem 

utvecklarna av systemen ser som sina huvudsakliga användare. WordPress har 
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till exempel ett mindre komplext navigationssystem då de främst bara använder 

sin globala huvudmeny, medan Drupal använder flera olika typer av 

navigationssystem. Detta kan medföra att WordPress upplevs som mer 

användarvänligt då dess navigationssystem är enklare att lära sig än Drupals 

något som ligger i linje med teorin kring interaktionsdesign och användares 

kognitiva förmågor där minne lyfts som en central aspekt (Sharp et al., 2011) 

För att summera kan vi fastställa att CMS är designade efter grundläggande 

informationsarkitektursprinciper. Det finns en uppenbar baktanke i hur 

information etiketterats. Även om den etikettering inte genomgående är baserad 

på fackspråk är den satt efter den breda användargrupp som Drupal och 

WordPress antas designa sina system efter. Vidare är det uppenbart att 

informationen inom systemen är strukturerade efter en hierarkisk struktur för att 

skapa relationer mellan systemets kategorier (Rosenfeld et al., 2015, s. 117). 

Kategorierna i sig utgick ifrån ett funktionsbaserat informationsschema i 

enlighet med H2a då hypotesprövningens resultat i avsnitt 5.2 visade hur 

information med liknande funktioner kategoriserades tillsammans. 

Informationsstrukturen och organiseringen utgick mycket från antaganden 

baserade på vart information befann sig kombinerat med hur 

navigationssystemen var uppbyggda. Även navigationsstrukturen var byggda 

efter etablerade principer där flera navigationssystem kombinerades för att 

möjliggöra smidig vertikal navigering i hierarkin (Rosenfeld et al., 2015). Detta 

utfördes också horisontellt mellan grenar och funktioner genom till exempel 

kontextuella hypertextlänkar. Hypertextlänkarna användes framgångsrikt för att 

låta användare navigera mellan kontextuellt liknande funktioner men som var 

strukturerade i separata delar. I enlighet med designprincipen av att designa efter 

användarens behov (Sharp et al., 2011) ser vi att de CMS som har analyserats 

har haft ett tydligt användarfokus i designen av sin informationsarkitektur. Det 

är därifrån som vi ser att H0 helt kan förkastas, även om H1 inte genomgående 

stämde bland alla systemen. Vi ser att etiketteringen som gjordes av WordPress 

och Drupal kan vara designad för en bredare målgrupp med många olika 

användartyper. Därför kunde dess etikettering inte heller baseras på ett specifikt 

fackspråk då det skulle skava för de exkluderade användartyperna. För att mer 

ingående beskriva hur WordPress och Drupals etikettering ser ut och varför, 

hade en annan forskningsmetodik behövt användas. Med detta sagt ser vi vår 

frågeställning som besvarad där slutsatsen är att CMS är designade i enlighet 

med etablerade informationsarkitektursprinciper.  
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Tabell 3. Summerande slutsatser av studiens hypoteser 

No Hypotes Resultat från 

prövningarna 

Slutsats 

H0 CMS är inte konstruerade enligt 

grundläggande 

informationsarkitekturprinciper  

Finns ej stöd 8 av 10 hypoteser fann genomgående stöd varav en 

mothypotes fann delvis stöd. Därför stöds inte H0 

då systemen designats enligt rådande 

informationsarkitektursprinciper. 

H1 CMS använder sig av vedertagna 

fackspråksbaserade etiketter för sin 

information 

Finns delvis 

stöd 

Drupal och WordPress använde inte 

fackspråksbaserade etiketter men Joomla använde 

mycket fackspråk. 

H2a CMS använder sig av funktions-baserade 

informationsscheman 

Finns stöd Samtliga CMS kategoriserade sin information 

baserat på informationens funktion. 

H2b CMS använder sig av en hierarkisk 

struktur för att relatera information och 

kategorier till varandra. 

Finns stöd Systemen strukturerade sin information enligt en 

hierarkisk struktur, baserat på hur dess 

navigationssystem var designat. 

H2c CMS strukturerar sin information enligt 

databasmodelleringsstrukturer. 

Finns ej stöd Systemen strukturerade inte information enligt 

databasmodelleringsstrukturer.  

H2d CMS använder sig av hypertextlänkar för 

att strukturera information. 

Finns stöd Samtliga CMS använde hypertextlänkar som 

komplement i sin strukturering för att relatera 

information mellan hierarkistrukturens delar. 

H2e CMS använder sig av minst två olika 

informations-strukturs-modeller. 

Finns stöd Samtliga CMS använde en kombination av 

hierarkisk struktur och hypertextlänkar för att 

strukturera sin information. 

H3a CMS använder sig av ett globalt 

navigationssystem 

Finns stöd Samtliga CMS använde sig av globala 

navigationssystem. 

H3b CMS använder sig av ett lokalt 

navigationssystem 

Finns stöd Samtliga CMS använde sig av lokala 

navigationssystem, i olika utformningar och i olika 

utsträckningar. 

H3c CMS använder sig av ett kontextuellt 

navigationssystem 

Finns stöd Samtliga CMS använde sig av kontextuell 

navigation i form av hypertextlänkar för att 

navigera användare till relaterad information som 

fanns i andra delar av informationsstrukturen. 

H3d CMS använder sig av minst två olika 

typer av navigationssystem 

Finns stöd Systemen kombinerade flera olika 

navigationssystem i olika syften för att göra 

användarens navigering i systemet smidigt. 
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6.1 Metodreflektion 

Hypotesprövningar anses vara ett användbart sätt att ge stöd åt eller förkasta ett 

antagande på (Halvorsen, 1992, s. 111). I det här fallet fungerade metodvalet 

eftersom problemställningen gick att framställas som ett påstående. När 

problemställningen ställs som ett påstående går det att föra vidare 

frågeställningen till en hypotes. I denna studie gick det att använda sig av 

hypotesprövningar eftersom frågeställningen kunde mynna ut till studiens 

nollhypotes. För att studera informationsarkitekturen hos CMS på en god nivå 

passade hypotesprövningar in. Detta blev då en användbar metod för att kunna 

testa de centrala aspekterna inom informationsarkitektur. Att använda olika 

hypoteser som sedan kommer att prövas och jämföras med nollhypotesen skapar 

ett resultat som sedan kan stärkas (Halvorsen, 1992, s. 111). Hypotesprövningar 

ansågs då vara en användbar metod för denna studie men om studien istället 

skulle ta reda på mer om hur och varför systemen ser ut som de gör hade andra 

metoder varit mer effektiva. För att granska systemens informationsarkitektur 

utifrån de olika informationsarkitektursprinciperna anses denna metod fungera 

bäst. Detta då kvalitativa aspekter inte behöver utföras med lika mycket 

tolkningsarbete utan istället genereras ett binärt resultat som visar på hur de olika 

systemen utformar sin informationsarkitektur. 

En eventuell nackdel med hypotesprövningar är att resultatet kan missförstås och 

att nollhypotesen förkastas även om den anses stämma (Halvorsen, 1992, s. 118-

119). Detta är vanligt i mer statistiskt utförda hypotesprövningar men är även 

någonting som kan förekomma i denna studie som anses vara mer binär. 

Användningen av hypotesprövningarna genererade ett visst resultat som kan ha 

missförståtts, någonting som inte bör ha hänt men som kan ha skett. En 

ytterligare nackdel med studiens metod är att resultatet inte blir lika djupgående 

som kan vara önskvärt, studiens resultat visar hur det ser ut men belyser inte 

mycket av frågan varför det ser ut som det gör. För att möta den senare hade 

andra metoder behövts inkluderas för att komplettera studien. 

En annan eventuell metod som hade kunnat användas för att undersöka 

informationsarkitekturen hos CMS hade kunnat vara genom att använda sig av 

en innehållsanalys. Då hade ett datainsamlingsintrument kunnat tas fram, som 

då hade legat till grund för analysen. Innehållsanalyser används främst för att 

undersöka text och bild men i det här fallet hade det kunnat användas för att 

undersöka de olika systemen. Innehållsanalysen hade då koncentrerats till de 

olika informationsarkitektursprinciperna och då även frambringat ett resultat 

som med större detaljrikedom hade fokuserat på innehållet (Denscombe, 2018, 

s. 402-404). 

Vidare hade ett användartest kunnat användas för att undersöka effektiviteten av 

informationsarkitekturen och därigenom ta fram empiri som hade kunnat bidra 

till att besvara en eventuell varför-aspekt av forskningsfrågan. Patel och 

Davidsson (2011) beskriver hur attitydformulär gör det möjligt för individer att 

göra en grundläggande värdering av något i studien de deltar i. Till exempel 

kunde attitydformulär använts för att samla in respondenternas tycke kring 

effektiviteten av olika etikettsystem.  
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Även användartester i kombination med observationer hade kunnat bredda 

studiens resultat och kompletterat hypotesprövningen med resultat kring en 

eventuell varför-aspekt av forskningsfrågan. Patel och Davidsson (2011) lyfter 

just observationer som ett effektivt sätt att komplettera andra metoder med för 

att skapa en förståelse för beteenden och skeenden i dess naturliga sammanhang. 

För vår studie hade alltså observationer kunnat komplettera och fördjupa 

metoden och det resultat som den skapade.  

6.2 Förslag till vidare studier 

En aspekt som ingår inom informationsarkitektur är just söksystem (Rosenfeld 

et al., 2015, s. 24). Då söksystem inte blev ett område som undersöktes för den 

här studien rekommenderas det att vidare studier väljer att undersöka hur CMS 

använder sig av söksystem i sin informationsarkitektur. Söksystem kan i sig vara 

relativt stora och bygga upp sig kring metadata vilket i sin tur kan ses som en 

relativt viktig aspekt för CMS. Ifall söksystem hade undersökts hos dessa tre 

CMS hade informationsarkitekturen bland dessa CMS kunnat studeras på en 

djupare nivå. Söksystem kan användas för att söka upp olika funktioner och 

användbar information vilket är något som verkligen kan underlätta för 

användarna. Bland de CMS som prövades sågs dock inte söksystem som en 

central aspekt. Detta märktes bland de olika systemen då de inte hade framlagt 

sökfunktioner som huvudfunktioner. Ifall ett söksystem skulle nås behövdes det 

först navigeras från en av etiketterna eller från det globala navigationssystemet. 

Ett annat förslag är att undersöka informationsarkitekturen hos andra CMS. Det 

finns olika CMS som är ämnade efter olika syften vilket då gör det viktigt att 

systemen fungerar för sitt uttänkta syfte (Rosenfeld et al., 2015, s. 72). Detta då 

de kan påverka informationsarkitekturen. CMS ämnade för ett specifikt syfte kan 

lägga fokus på specifika delar av systemet vilket kan få informationsarkitekturen 

att se annorlunda ut. Ifall andra CMS lägger fokus på något specifikt kan bitar 

som navigationssystem och informationsstrukturer variera. Vilket i sin tur skulle 

kunna få systemen att generera ett resultat som inte är likt studiens. Detta kan då 

leda till att resultatet från denna studie stärks eller försvagas. Det kan då vara 

nyttigt att undersöka fler CMS för att se hur informationsarkitekturen ser ut 

bland de olika systemen. Är då informationsarkitekturen lik de tre mest populära 

systemen kan det innebära att CMS skapas med hjälp av 

informationsarkitektursprinciper. 

Då CMS historiskt har utvecklats och funktionellt utökats under åren där de 

senare versionerna mer och mer anpassas efter en bredare målgrupp, hade 

studien kunnat göras om igen i framtiden. Detta för att se hur 

informationsarkitekturen bland systemen har förändrats. Ett exempel på denna 

förändring är hur innehållsskapandet i WordPress har förändrats i deras senaste 

version där de har en helt annan typ av redigerare som i vår mening är mycket 

mer användarvänlig och inte kräver webbutvecklingskunskaper alls. Vidare är 

det intressant i sig att se hur informationsarkitekturen av redan komplexa system 

designas om och förändras i takt med att nya typer av användare tillkommer och 

att ny information i form av data och funktioner tillkommer. 
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