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Abstract 
This report describes how we, with support from SYSteam Datakonsult AB Värnamo 
builds a dynamic website for a fictional company. The purpose of this work is to tie 
together our studies with the businesses in the region, and expand our knowledge. 
 
Together with Peter Bäckrud from SYSteam we worked out the goals to achieve this 
purpose. The goals are to create a polished intranet to a company with the webpage 
publishing tool EPIserver 
 
This report begins with describing the goals and visions that were set up. Then follows a 
thorough theoretical background that describes the areas we have touched, to give the 
reader an idea about the work. The report then moves into the creation phase that talks 
about the problem that occurred during development. 
 
The creation phase is split up into two parts where the first part gives a good description 
about how we designed a usability friendly website that would fulfill the goals we had set 
up. The other part talks about programming and the implementation of the different 
features on the website. 
 
Finally there’s an evaluation of the website from a usability perspective to give us an idea 
of how good we made the design. We also evaluate EPIserver to give our views on the 
software which none of us has worked with before. 
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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver hur vi, med stöd från SYSteam Datakonsult i Värnamo AB, 
bygger en dynamisk webbplats till ett påhittat företag.  Syftet med vårt examensarbete har 
varit att knyta samman studier med företagsverksamheten i regionen, och genom detta 
vidga våra vyer kunskapsmässigt.  
 
Tillsammans med Peter Bäckrud från SYSteam utarbetade vi en målformulering för att 
uppnå detta syfte. Målet blev således att skapa ett attraktivt intranät till ett företag med 
hjälp av webbpubliceringsverktyget EPIserver. 
 
Rapporten börjar med att utförligt beskriva de mål och visioner som sattes upp. Vidare 
följer en ingående teoretisk bakgrund som beskriver de områden vi har berört, för att ge 
läsaren en uppfattning kring arbetet. Rapporten går sedan vidare in på 
genomförandefasen som tar upp de problem som blev en naturlig följd under 
utvecklingsskedet.  
 
Genomförandefasen delas sedan upp i två delar där första delen ger en ingående 
beskrivning om hur vi designmässigt skapade en användarvänlig webbplats som skulle 
uppfylla de krav som målformuleringen ställde. Den andra delen i genomförandefasen tar 
upp den programmering och implementering som krävts, för att få de funktioner vi valt 
att fungera. 
 
Slutligen sker en utvärdering av webbplatsen ur ett användbarhetsperspektiv detta för att 
ge oss en uppfattning om hur pass bra vi lyckats med designen. Vi utvärdera också 
EPIserver för att ge våra synpunkter på programvaran som ingen av oss tidigare har 
jobbat med. 
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Nyckelord 
• EPIserver  
• Intranät  
• Hemsida  
• ASP.NET  
• CSS  
• Design  
• Webbpubliceringssystem 
• SQL 
• IIS 
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1 Inledning 
 
Examensarbetet tar sin början när 3 JTH studenter går samman, och tillsammans 
bestämmer sig med hjälp inlärda kunskaper skapa en produkt eller tjänst som håller 
tillräckligt hög standard, som om den hade varit skapad av ett väletablerat företag.  
 
Planen vi hade var att försöka hitta ett företag som vi skulle kunna ställa våra kunskaper 
till förfogande för. Med hjälp av e-post skickades förfrågan ut till olika företag inom olika 
branscher. Efter en tids väntan fick vi kontakt med SYSteam AB Värnamo, som har varit 
fadderföretag till en av oss tidigare under studietiden. SYSteam visade intresse för oss, 
och eftersom vi redan hade en relativt bra inblick i vad SYSteam jobbade med från 
föregående kurser inom fadderverksamheten, blev valet väldigt enkelt för oss. 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Redan i ett tidigt stadium skapades en kontakt med konsultföretaget SYSteam i Värnamo 
AB. Syftet från vår sida är att knyta samman studier med den verkliga 
företagsverksamheten.  
Tillsammans med SYSteam lyckades vi hitta ett område som låg i linje med studierna. 
Studier som har omfattat programmering, databashantering och interaktiv design, kändes 
från vår sida som en bra grund att utgå ifrån. Att sedan kunna ta steget vidare och 
utforska nya områden blev till en bonus som både medförde motivation och blev till en 
utmaning. 
Uppgiften var att med hjälp av webbpubliceringsverktyget EPIserver som ingen inom 
gruppen tidigare hade jobbat med, analysera och skapa ett interaktivt dynamiskt intranät 
till en virtuell kund. Detta innebar att vi inom gruppen inte skulle jobba mot SYSteam, 
utan istället med SYSteam, och försöka ta del av deras kunskap och verktyg som vi sedan 
skulle tillämpa på vår virtuella kund. 
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1.2 Syfte och Mål 
 
Syftet kring examensarbetet, har varit att försöka knyta samman de kunskaper vi lärt oss 
på en mer realistisk nivå. Med hjälp av SYSteam och Peter Bäckrud som blev vår kontakt 
från deras sida, diskuterade vi tillsammans fram olika lösningar och idéer som kunde vara 
tänkbara mål som låg inom ramen för vad vår utbildning täcker. SYSteam har lång 
erfarenhet inom webbutvecklingsuppdrag baserade på EPIserver och därför blev det 
naturligt för oss att inrikta oss på en liknande lösning. Målet för examensarbetet blev 
således uppdelat i två delar, första delen att analysera webbpubliceringsverktyget 
EPIserver utifrån det bemötandet användaren (vi) gör med systemet. Detta är för oss 
nödvändigt eftersom det ger oss en insikt i hur programmet fungerar, som ingen tidigare 
har jobbat i. Det kommer att hjälpa oss med det senare målet, som blir att skapa ett 
dynamiskt intranät byggt i EPIserver till en virtuell kund, med hjälp av ASP.NET. [1] 
 

1.3 EPIserver 
Vårt mål med att analysera EPIserver handlar inte om att lyfta fram EPIserver och berätta 
hur bra respektive dåligt det är gentemot andra likartade lösningar, det är en omöjlighet 
för oss, eftersom vi inte objektivt kan bedöma systemet, när vi inte kan relatera till något 
liknande. Därför är målet med vår analys att ge läsaren en uppfattning kring 
användarvänligheten, interaktiviteten och möjligheterna som systemet ger, för att vi i sin 
tur skall kunna utnyttja verktyget. [1] 
 

1.4 Intranät 
Vi har lånat logotyp och bilder av Årevall Plast AB. Alla mål med webbplatsen, dvs. 
funktioner och design har vi inom gruppen bestämt. 
Våra mål med webbplatsen är att skapa: 

• Login 
Det skall finnas ett loginsystem, där admin, anställda och gästkonton skall finnas 
tillgängliga inom olika nivåer.  

• Nyheter 
Nyheter kommer att kunna uppdateras av admin, och syftar till att ge företagets 
anställda dagliga uppdateringar om olika händelse. 

• Kalender 
Något som efterfrågas när evenemang, fritidssysselsättningar eller mötesplatser 
bestäms, är att ha tillgång till en funktionell kalender. 

• Dokumentation 
Företagets regler, normer, tillvägagångssätt och annan tänkbar information skall 
vara nåbar via ett bibliotek. 

• Bildgalleri 
Visuella publiceringar av olika aktiviteter kommer att finnas tillgängligt via ett 
bildgalleri. 

• Anslagstavla 
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Tider för olika aktiviteter, men likaså länkar till nyhetssidan kan finnas med i 
anslagstavlan. 

• Sökfunktion 
 Enklare sökfunktion. 

• Forum 
 En mötesplats för diskussion mellan anställda. 

• Matsedel 
       Personalmatsalens matsedel skall finnas tillgänglig. [1] 
 
 
 

 

1.5 Användargränssnitt 
Vi kommer att fokusera på att användargränssnittet skall vara stilrent och smakfullt. Det 
skall vara modernt och ligga i tiden. Vi vill att användaren skall känna att det är 
lätthanterligt och att det bjuder in till nyfikenhet. Många nya användare kanske inte har 
några som helst datorvanor vilket vi också måste tänka på. Webbplatsen skall även vara 
lättnavigerad. Vi kommer att ta hjälp av Jacob Nielsens HOME RUN modell för att 
minimera dålig användarvänlighet.[1] 
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2 Teoretisk Bakgrund 
2.1 EPIserver 

EPIserver är ett webbpubliceringsverktyg som används till att dynamiskt styra interna och 
externa webbsystem. Möjligheterna är många, sett från den som ska använda systemet. 
Allt från en global komplex kommunikationsportaler där information skall flöda mellan 
medarbetare, leverantörer och kunder till små webbportaler med ett fåtal funktioner och 
en begränsad målgrupp. [2] 
Detta kapitel ger en överskådlig bild om EPIserver, det grafiska utseendet, hur det 
fungerar, vilka krav som ställs, vilka funktioner som finns tillgängliga, interaktiviteten 
och användarvänligheten. EPIserver innehåller en rad funktioner, vi har valt att förklara 
och lägga större fokus på vissa och utelämnat andra, anledningen är att EPIserver är ett 
stort webbpubliceringsverktyg och vårat intranät inte behövt använda samtliga delar, vi 
går vi därför inte närmare in på de områden i EPIserver vi inte har använt eller som vi 
anser vara mindre viktiga. 

2.1.1 Installationskrav 

För att använda EPIserver ställs vissa krav, EPIserver ger olika valmöjligheter det 
tjockstilta alternativet är vad vi har valt, valen har gjorts utefter våra kunskaper och 
tillgänglighet av programvara.[3] 
 
Server (operativsystem) 

• Microsoft Windows 2000 Server. 
• Microsoft Windows Server 2003. 

Webbserver 
• Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0, för Windows server 2000. 
• Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0, för Windows server 2003. 

Databas 
• Microsoft SQL Server 2000 (enterprise/standard). 
• Microsoft SQL Server 2005. 
• Oracle Database Server 9i, 10g. 

Ytterligare krav 
• Microsoft .NET Framework 1.1 
• Microsoft .NET Framework 2.0 

Klient (operativsystem) 
• Microsoft Windows 2000 Professional 
• Microsoft Windows XP 

Webbläsare för att editera 
• Microsoft Internet Explorer 6.0 

Webbläsare för att läsa 
• Microsoft Internet Explorer  
• Mozilla Firefox  
• Netscape  
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2.1.2 Installation 

För att EPIserver ska fungera behöver man installera EPIservermanager, vilket man gör 
via en installationsfil. EPIserver kräver en licensversion för att vara brukbar vilket ges ut i 
gratis testsyfte. Under installationsprocessen som görs i online eller offline läge, kopplas 
den databas som ska användas (figur 1). Databasen måste vara installerad och fungera 
innan EPIservermanager installationen tas vid.  
Under installationen skapas ett användarkonto som kopplas till databasen. Det krävs 
också att man skapar ett administrationskonto för att kunna logga in på webbplatsen 
(figur 2). 
 

 
Figur 1. Databaskoppling 

 
Figur 2. Administrationskonto 
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2.1.3 EPIserver meny 

 
För att använda EPIserver högerklickar man via Internet Explorer någonstans på 
Webbplatse. En meny visas (figur 3) och flera olika valmöjligheter kan skådas. Menyn 
ger möjligheter i form av: 
  

• Edit; innebär att man direkt i webbläsaren kan  
redigera texten precis som man gör i ett 
ordbehandlingsverktyg. 

• Save; för att spara text man har redigerat. 
• Cancel; för att avbryta editering. 
 
• New; skapa nya sidor. 
• Quick Edit; ställer olika värden på den aktiva 

sidan, t ex vad den heter, när den skall publiceras 
osv. 

 
• Edit mode; tar dig in i EPIserver och ger dig 

möjligheter att konfigurera webbplatsen inte bara 
den specifika sidan du är på. I edit mode görs 
publikationer, redigeringar och man skapar nya 
dokument av olika slag. 

• Admin Mode; konfigurera användare, verktyg,     
funktioner osv. 

• Print; skriver ut vald sida. 
• Refresh; uppdatera sidan. 
• Copy to Clipboard; kopiera till utklippet. 
• Open in new window; öppna i nytt fönster. 
• Disable Menu; ta bort EPIservermenyn. 

  
När man jobbar i EPIserver får man tillgång till en mindre meny (figur 4) som används i 
Strukturfliken (läs mer om Structure i Edit Mode) som gör det möjligt att: 
 

• Create New; Skapa ny sida 
• Edit: Editera sidan 
• Delete: Ta bort vald sida 
• Access rights: Accessrättigheter till den valda 

sidan. 
• Cut: Klippa ut. 
• Copy: Kopiera. 
• Paste: Klistra in. 
• Add to Favorites: Lägg sidan till din favoritlista 

(läs mer om Add to Favorites i Edit Mode s13.) 
 

Figur 3. Episerver meny 

Figur 4. Episerver meny 
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2.1.4 EPIserver Edit Mode 

 

 
 
 
För att komma in i EPIserver väljer man edit mode i menyn (figur 5), och en rad olika 
möjligheter ges, man är nu inne i EPIserver. Systemet är uppdelat i olika områden. 
 
1. Området består av en samling snabbikoner lagda i två rader, första raden innehåller 
ikoner för att skapa nya sidor klippa, klistra, kopiera eller ta bort den aktiva sidan. De 
fyra första ikonerna ger dig möjlighet att flytta runt sidorna i Structure. 
Vidare så kommer två ikoner för att ändra dynamiska inställningar och accessrättigheter 
för olika användargrupper. Slutligen kommer en ikon för aktivitetsfönstret som listar 
guider och funktioner. 
Raden under består först av en ikon för dina personliga inställningar, följt av två ikoner 
för admin mode och view mode, en hjälpikon som länkar till användbara pdffiler och en 
utloggningsikon. 
 
2. Området består av tre flikar, den första fliken structure ger en hierarkisk bild över alla 
sidor som webbplatsen består av.  
Fliken favorites används t ex för att lägga de mest aktiva dokument man arbetar med i en 
överskådlig lista.  
Fliken my tasks används för att hålla reda på vilka uppgifter man blivit tilldelad. Ett 
exempel är om en sida är redo för publicering av ett uppdaterat dokument. Detta görs via 
save för att spara ändringarna, och ready to publish, för att tala om att dokumenten är 

Figur 5. EPIserver 
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redo för publicering. Då får den ansvarige utgivaren en indikation på detta i sin my task 
och kan sedan kontrollera och publicera dokumentet för läsarna. 
 
3. Ett sökverktyg för att snabbt kunna hitta sina sidor i structure. 
 
4. Område består av tre flikar view, edit, och version list. Den första fliken view används 
för att få en grafisk bild över dokumentet. 

 
 
Fliken edit används för att editera bilder, text och personliga uppgifter för den aktiva 
sidan (figur 6). Edit består av ett visuellt fönster där grafiska objekt och text kan skådas, 
följt av en verktygspanel som består av standardfunktioner för textformatering och 
placering.  

 
 
En sökfunktion, som letar efter ord och textstycken. Ett ångra/ändra läge för att kunna gå 
bakåt eller framåt under textredigeringsprocessen. En funktion för bokmärkning. Tre 
knappar för att infoga bilder, dokument och tabeller. En knapp för att skapa hyperlänkar. 
Samt två knappar, en för att visa det visuella fönstret med HTMLkod, den andra för att 
förstora fönstret. HTML läget innebär att man kan skripta den enskilda sidan med 
HTMLkod.  Det grafiska fönstret övergår då till att visa HTMLkod. 

 
 
Längre upp i editfönstret skådas tre olika sparlägen och en knapp för att avbryta. De tre 
olika sparlägen som används för att antigen spara, spara och visa, eller spara och 
publicera. 

  
 
Utöver verktygspanelen och det grafiska fönstret finns ytterligare inställningar som kan 
göras med hjälp av ifyllningsrutor, under de olika flikarna för att berätta hur sidan skall 
uppföra sig.  
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Figur 6. Edit 
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Fliken Version List är en versionslista över sparade ändringar som skett i dokumentet, 
dessa ändringar lagras i olika versioner (figur 7). I versionslistan kan man jämföra olika 
versioner, man får då upp två grafiska fönster (figur 8) som jämför den publicerade 
versionen med den valda versionen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Versionslista 

Figur 8. Grafiska fönster 
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2.1.5 EPIserver Admin 

 
 
 
För att ta sig till Admin Mode, går man antingen via snabbikonen i Edit Mode eller via 
Admin Mode alternativet i menyn. EPIserver Admin Mode består av en övergripbar meny 
med tre stycken flikar Admin, Config och Page Type. Första sidan i admin mode visar 
också databas och system/processinformation för hela webbsystemet, i form av tre 
tabeller (figur 9). Information om hur många sidor databasen och hur många sidor som 
hämtas från databasens cache är exempel på information som kan skådas i dessa tabeller. 
Under den första fliken admin finns det fyra stycken undermenyer: 
 
1. System Administration: Ta bort sidor som inte används, och ställa in de olika 
kategorierna som återfinns i edit mode. Kategorierna är till för att kategorisera undersidor 
för att få bättre struktur. 
 
2. Access Rights: Skapar nya användare och ställer accessrättigheter och 
klasstillhörigheterna för respektive användare. 
 
3. Scheduled jobs: Tidsinställning för spegling, arkivering och tömning av filer 
 

Figur 9. Admin Mode 
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4. Tools: Består av verktyg för att importera och exportera filer mellan olika instanser av 
EPIserver, en filhanterare och verktyg för att skapa arbetsscheman. 

2.1.6 EPIserver Config 

 
EPIserver config består av 3 undermenyer (figur 10) för att 
konfigurera: 
 
1. System Configuration: Består av konfigurationsinställningar 
för EPIserver, vilket/vilka språk som ska användas, storlek på 
det grafiska fönstret i edit mode, hur många sidor versionslistan 
klarar att lagra. Här finns också licens information, vem som är 
ägare av licensen och vilken licensversion som används. 
Möjligheter till säkerhetskopiering av databasen, där man också 
ser en historik över de kopior som gjorts tidigare. 
2. Security: Vilka användargrupper och användare som ska ha 
access till de olika funktionerna i edit mode kan begränsas här, 
t ex kan man dölja knappar. Vid eventuellt tekniskt fel på sidan, 
ges möjlighet att aktivera en funktion för felmeddelande då 
användare med hjälp av ett formulär kan rapportera in fel. 
3. Tool Settings: Består bland annat av en modulhanterare, där 
man kan aktivera och avaktivera de olika moduler som 
EPIserver använder sig av. Här finns inställningsmöjligheter för 
spegling av filer. Spegling innebär att man speglar innehållet 
från en webbplats till en annan. Möjligheterna som ges är att 
man kan ställa in att spegling sker i valda delar av webbplatsen, 
och om speglingen ska ske manuellt eller automatiskt. 
 

2.1.7 Page Type 

Här finns inställningsmöjligheter för de flikar som kan skådas i 
edit mode (figur 11). Man kan lägga till, ta bort och ändra 
befintliga flikar. Man anger också vilka användare som har 
behörighet att använda flikarna. Ett sorteringsindex avgör 
vilken ordning flikarna skall visas i. Genom detta kan man 
utforma Edit Mode till varje användare efter både önskemål och 
säkerhetsskäl. 
Det är också möjligt att skapa och redigera egna sidtyper, i 
första hand är det utvecklaren och inte administratorn som gör 
detta. Varje unik sida är kopplad till en aspx-sida där all 
funktionalitet måste programmeras. EPIserver tillhandahåller 
en rad olika sidtyper i grundpaketet som utvecklare kan 
använda sig av. 
 

Figur 10. Config 

Figur 11. Page Type
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2.1.8 Hjälpfunktion 

 
EPIserver använder sig av en hjälpfunktion som finns tillgänglig i Admin Mode, den ges 
på både svenska och engelska(figur 12). Med hjälp av frågetecknet kommer ett 
popupfönster upp, som instruera användaren t ex. genom ett steg för steg exempel där 
användare guidas igenom den efterfrågade funktionen. Frågetecknet används också till att 
ge allmän information till användaren. 
 

 
 Figur 12. hjälpfunktion 
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2.2 CSS 
 
CSS står för Cascading Style Sheets och är stilmallar man använder för att kunna formge 
sina HTML-sidor.  
Det har funnit olika versioner av CSS, den första versionen CSS 1 som kom 1996 innebar 
att man kunde formge sina HTML-dokument med färger, teckensnitt och 
bakgrundsbilder.  
1998 kom CSS 2 som används idag, CSS 2 tog steget vidare och gav möjligheten att med 
hjälp av områdes indelning (boxar) kunna styra vart på sidan man ville lägga 
informationen. Innan var man tvungen att göra detta med tabeller. 
Tanken bakom CSS är att utvecklaren skall kunna styra utseendet på sina HTML-sidor 
från ett och samma ställe, vilket gör det smidigare att skapa, uppdatera och överblicka 
formgivningen av dokumenten. Det finns tre olika sätt att implementera CSS i ett HTML-
dokument. 
Det finns också en hierarkisk prioritering mellan de 3 stegen enligt följande: [5] 
 

1. Formatering med html; formgivningen sker med html kod och inte CSS. 
2. CSS direkt 
3. CSS i dokument 
4. CSS i extern  mall 

 
Direkt CSS görs genom att inkludera all sin CSS-kod i HTML-koden. Det finns då ingen 
kontakt med någon extern CSS-mall som då inte behövs alls. Man kan använda sig av 
flera olika klasser i exemplet nedan skapas klassnamnet teckenformat, det är viktigt att 
punkten före namnet är med. Mallen läggs i head med de värden klassen ska använda sig 
av. [5] 
 
<head> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.teckenformat {font-family: Verdana; font-size: 11px;} 
--> 
</style> 
</head> 
 

Format ering av text inom stycket <p> sker enligt klassen teckenformat och dess 
beskrivningar som fås från head. 
 
<body> 
<p class="teckenformat">texten i ett stycke...</p> 
</body> 

 
Implementering med CSS-dokument kan t ex. vara om man vill att den grundläggande 
formateringen ska ske från en extern CSS-mall, men att vissa sidor skall formateras olikt, 
detta görs på liknande sätt som exemplet ovan.  
Eftersom det finns en hierarkisk ordning mellan de tre olika metoderna och denna 
prioriteras över den externa CSS-mallen, kommer därför denna formatering att visas, 
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medan de andra sidorna visar formateringen från den externa CSS-mallen. CSS-koden 
läggs i head. [5] 
 

<head> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
body {font-family: Verdana; font-size: 11px;} 
p {font-family: Verdana; font-size: 11px;} 
td {font-family: Verdana; font-size: 11px;} 
li {font-family: Verdana; font-size: 11px;} 
--> 
</style> 
</head> 

 
Det tredje och vanligaste sättet att implementera sin CSS-kod, som används ofta på större 
komplexa HTML sidor. Är att genom externa CSS-mallar styra över HTML-dokumenten. 
CSS mallen är en vanlig textfil med filtillägget .css. CSS-koden behöver inte ligga inom 
ett speciellt område, då ingen HTML-kod finns i CSS-mallen. Däremot måste man i 
HTML-dokumenten koppla CSS-mallen, detta görs i header. [5] 
 
<head> 
<link href="mall.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
</head>[U4] 
 
 

Det finns en mängd olika CSS-kommandon. De vanligaste för att tala om hur ett område 
skall se ut, eller vart området skall ligga, görs på följande sätt. [5] 
 
Exempel på hur man inom ett område kan formatera all text till ett visst utseende: 
 
body {font-family: Verdana; font-size: 11px;} 

 
Exempel på hur ett område placeras uppe till vänster i webbläsaren, en bit från kanten: 
 
div.ruta {position: absolute; left: 10px; top: 10px;} 

 
 

2.3 HTML 
 
Hyper Text Markup Language, som HTML står för är ett Märkspråk som används för att 
publicera innehåll på World Wide Web. HTML utvecklades ursprungligen av Tim 
Berners-Lee på CERN 1993. Flera versioner har kommit ut sedan dess varav den senaste 
versionen 4.01 publicerades 1999 och är en W3C rekommendation. [5] 
 
Hyper Text Markup Language använder så kallade ”taggar” som beskriver hur strukturen 
och innehållet ska formateras. HTML-taggarna inleds med < (mindre än) och avslutas 
med > (större än). Webbläsaren (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera etc.) laddar 
hem en HTML-sida, läser ”taggarna” och bygger sedan hemsidan. Allt som står mellan 
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en tagg och des sluttagg skrivs ut i webbläsaren enligt dess definition. Sluttaggen är 
identisk med starttaggen med skillnaden att sluttaggen börjar med ”/” innan dess alias. [6] 
 
En webbsida måste alltid börja med <html> och den taggen är den sista som stängs. Man 
kan ha flera taggar i varandra så länge man stänger dem i rätt ordning.  
 
Exempelkod: 
 

<html[User7]> 
  <a href=”url_till_din_sida”>länk till din sida </a>[User8] 
  <br[User9]> 
</html[User10]> 

2.4 IIS 
 
IIS står för Internet Information Services och är en serverprogramvara som kommer från 
Microsoft. IIS stödjer protokollen FTP, SMTP, NNTP och HTTP/HTTPS. Senaste 
versionen av IIS är 7.0 och levereras med Windows Vista.  
 
IIS är värdens näst största webbserver efter Apache. IIS stödjer programmeringsspråket 
ASP vilket är ett mycket populärt språk att använda för dynamiska webbsidor.[7] 
 

2.5 Server-side programmering 
 
För att skapa mer dynamiska webbsidor måste en webbserver kunna köra kompilerad 
kod, vars syfte är att på ett eller annat sätt påverka den HTML-kod som retuneras till 
webbläsaren.  
 
Protokollet CGI (Common Gateway Interface) var bland de första som erbjöd denna 
möjlighet. CGI är egentligen inget eget språk utan en mall med regler om hur inmatning 
och utmatning sker.  
 
I dagens läge finns det flera olika tekniker för att skapa dynamiska webbsidor, varav ASP 
(Active Server Pages) och PHP ( PHP Hypertext Processor) är de vanligaste. Gemensamt 
för alla tekniker är att returnera HTML-kod till en klients webbläsare. [8] 
 

2.5.1 ASP 

ASP står för Active Server Pages och är Microsofts tidiga teknik för att skapa dynamiska 
webbsidor. ASP-koden tolkas av webbservern (IIS) som sedan skickar vanlig HTML-kod 
till webbläsaren, vilket gör att ASP-koden aldrig blir synlig för användaren. Sidor 
innehållande ASP-kod sparas med filändelsen .asp. 
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Programmeringsspråket som främst används för att utveckla ASP-sidor är VBScript som 
är ett Visual Basic liknande språk. VBScript saknar dock många funktioner som nyare 
språk som C / C++ etc klarar. [9] 
 
ASP-koden skrivs inom ”taggarna” <% och %> och läses endast av webbservern.  
 
Exempel på en enkel ASP-sida 
 
<html> 
  <head> 
     <title> En enkel ASP-Sida</title> 
  </head> 
  <body> 
     <% Response.Write[User11](”Hello World!”) %>  
  </body> 
</html> 

 

2.5.2 ASP.NET 

 
ASP.NET är den senaste plattformen från Microsoft för webbprogrammering. ASP.NET 
har sammanfört olika och svåranvända APIer som tidigare användes i ASP i ett stort 
klassbibliotek för lättare användning. ASP.NET har också ett bättre stöd för olika 
programmeringsspråk såsom C#, C++, Visual Basic, JScript mm. .NET använder sig av 
kompilerad kod för bättre prestanda. [10] 
 
Nyheter i ASP.NET mot ASP [6] 

• Stöd för fler och kraftfullare programmeringsspråk 
• Programmeringsbara kontroller 
• Händelsebaserad programmering  
• XML-baserade komponenter  
• Användarautentisering med användare och roller 
• Bättre prestanda 
• Lättare att konfigurera 
• Inte fullt kompatibelt med ASP 

 
De största fördelarna med .NET är att det är helt objektorienterat och skiljer mellan 
design och kod genom användningen av code-behind. Code-behind låter designers och 
programmerare att enklare kunna arbeta parallellt vilket gör att arbetet kan genomföras 
fortare än tidigare.  
 
När man använder code-behind så separerar man på webbsidans struktur och den 
bakomliggande scriptkoden. HTML-strukturen sparas i en fil med ändelsen .aspx. I den 
filen ligger HTML-elementen, CSS, och JavaScript. Filen med scriptkoden sparas i en fil 
med ändelsen .aspx.cs även kallad code-behind-fil. [11] 
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För att programkoden i code-behind-filen ska kunna påverka de HTML-element som 
finns i .aspx-filen måste de aktuella elementen objektifieras, Detta görs med hjälp av 
attributet runat=”server”. Varje element måste också ha ett unikt id för att göra dem 
tillgängliga för code-behind-filen.  
Exempel på objektifiering: 
 
<development:PageHeader  ID=pageheader  runat=”server” /> 
 
ASP.NET kompilerar scriptkoden i aspx.cs-filen till en dll-fil vilket gör att koden 
skyddas (blir omöjlig att läsa för obehöriga) och att det koden kan användas på ett 
effektivare sätt, vilket snabbar upp webbsidan. 
 
Exempel på aspx och tillhörande aspx.cs-fil: 
 

<%@ Control Language="c#” Codebehind="example.ascx.cs"                 
Inherits="test.example" %> 
<html> 
  <body> 
     <table> 
        <tr> 
           <td runat=”server” id=”exCell”></td> 
           </tr> 
     </table> 
  </body> 
</html> 

            Figur 15: Code-behind (.aspx) 
 
Koden börjar med att deklarera vilket programmeringsspråk som används, sedan 
definieras sökvägen till code-behind-filen (figur 15). Därefter definierar man vilket 
namespace och klass sidan ska ärva ifrån. 
 
Efter den första raden kommer HTML-koden som vanligt. <td>-taggen objektiferas för 
åtkomst av code-behind-filen där id=exCell. 
 
using System; 
using System.Web.HtmlControls; 
namespace test 
{ 
   public class exempel : System.Web.UI.Page 
   { 
     protected HtmlTableCell exCell; 
     private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
     { 
        exCell.InnerHtml = DateTime.Today.ToShortDateString(); 
     } 
   } 
} 
Figur 16: Code-behind (.aspx.cs) 
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Koden (figur 16) börjar med att deklarera vilka namespaces som är nödvändiga att ha för 
att .NET ska kunna tolka koden. Därefter deklareras vilket namespace våran kod tillhör. 
Efter det deklareras klassens namn samt att den ärver från namespace 
System.Web.UI.Page.  
 
Därefter skapas en datamedlem med namn exCell med datatypen HtmlTableCell. 
Datamedlemen är av ”protected” typ vilket gör att den blir åtkomlig i den aktuella klassen 
samt i eventuella nedärvda klasser. Datatypen HtmlTableCell är en standardklass i 
System.Web.UI som gör det möjligt att programmera HTML-elementet <td> som 
används i Figur 3. 
 
Page_Load anropas automatiskt när webbsidan anropas av en klient. Här sker 
beräkningarna som påverkar HTML-sidan i figur 3. I detta exempel skapas en cell som 
innehåller dagens datum som sedan skrivs ut i HTML-sidan som visas för klienten.  
 

2.6 Server Controls  
I ASP var det omöjligt att skilja på skriptkod och vanlig HTML. ASP.NET har löst detta 
problemet med hjälp av Server Controls.  
 
Det finns 3 olika typer av server controls: 

• HTML Server Controls  
• Web Server Controls  
• Validation Server Controls  

2.6.1 HTML Server Controls 

HTML Server Controls är taggar som servern förstår. 
 
Som standard i ASP.NET behandlas HTML-element som text. För att göra elementen 
programmeringsbara läggs attributet “runat=’server’” i HTML-taggen. Detta gör att 
elementet behandlas som en Server Control. Ett id läggs också till för att identifiera 
Server Control.  
 
Alla HTML Server Controls måste skrivas inom <form>-taggen med attributet 
runat=”server”. Detta attribut indikerar att form-taggen ska köras på servern och att 
kontrollen blir tillgänglig för serverscrips. [7] 
 
Exempel på HTML Server Controls: 
 
<script runat="server"> 
  Sub Page_Load 
  link1.HRef="http://www.w3schools.com" 
  End Sub 
</script> 
<html> 
  <body> 
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    <form runat="server"> 
      <a id="link1" runat="server">Visit W3Schools!</a> 
    </form> 
  </body> 
</html> 
Figur 17: html server controls 

 
I exempelkoden (figur 17) deklareras en HTML-anchor server control i en .aspx-fil. Efter 
det manipulerars href-taggen. Detta gör att scriptkoden hamnar utanför htmlkoden vilket 
gör koden lättare att förstå.  
 

2.6.2 Web Server Controls 

Web Server Controls är speciella ASP.Net-taggar som servern hanterar.  
 
Precis som HTML Server Controls är Web Server Controls skapade på servern och 
behöver attributet runat=”server”. Web Server Controls behöver dock inte mappas till ett 
HTML-element då dessa kontroller oftast är mer komplexa. [12] 
 
Web Server Controls skapas med koden:  
 
<asp:control_name id=”a_id” runat=”server” /> 
 
 
 
Exempel på Web Server Control:  
 
<script runat="server"> 
  Sub submit(Source As Object, e As EventArgs) 
  button1.Text="You clicked me!" 
  End Sub 
</script> 
<html> 
  <body> 
    <form runat="server"> 
      <asp:Button id="button1" Text="Click me!" 
      runat="server" OnClick="submit"/> 
    </form> 
  </body> 
</html> 
 
Figur 18: Web Server Control 

 
I exemplet ovan (figur 18) deklareras en knapp (button) Server Control. Efter det skapas 
en händelsehanterare för klickhändelsen som byter text på knappen när den klickas. 
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2.6.3 Validation Server Controls 

Validation Server Controls används för att kontrollera användares inmatningar. Om 
användarens inmatning inte passerar kontrollen så visas ett varningsmeddelande för 
användaren. [12] 
 
Som standard kontrolleras användares inmatning när en knapp, bildknapp eller länkknapp 
klickas. Kontrollen kan avaktiveras genom att sätta CausesValidation till false.  
 
En Validation Server Control skapas på följande sätt: 
 
<asp:controll_name id=”a_id” runat=”server” /> 
 
Exempel på en Validation Server Control: 
 
<html> 
  <body> 
    <form runat="server"> 
      Enter a number from 1 to 100: 
      <asp:TextBox id="tbox1" runat="server" /> 
      <br /><br /> 
      <asp:Button Text="Submit" runat="server" /> 
      <br /> 
      <asp:RangeValidator ControlToValidate="tbox1" 
        MinimumValue="1" 
        MaximumValue="100" 
        Type="Integer" 
        EnableClientScript="false" 
        Text="The value must be from 1 to 100!" 
        runat="server" /> 
    </form> 
  </body> 
</html> 
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2.6.4 User Controls  

En användarkontroll är en serverkontroll fast självskapad. Användarkontrollerna 
definieras i en .ascx fil och koden sparas i en .ascx.cs om C# används. En 
användarkontroll är mycket lik en vanlig ASP.NET sida med några undantag: 
 

• En användarkontroll inleds med ett Control-direktiv istället för ett Page-direktiv. 
 

• Användarkontroller får inte innehålla <html>, <body> eller <form>-taggar. 
 

• Använder filändelsen .ascx istället för .aspx. 
 
Fördelen med att använda användarkontroller är att man enkelt kan återanvända kod till 
exempel kod för meny eller sidfot/sidhuvud. [12] 
 
Innan en användarkontroll kan infogas i en ASP.NET-sida så måste den registreras med 
ett registerdirektiv: 
 
<%@ Register TagPrefix="ex" TagName="Footer" 
Src="footer.ascx" %> 
 
Attributen TagPrefix och TagName används för att bestämma vilket prefix och namn 
kontrollen ska använda. Attributet Src är sökvägen till Code-behind-filen.  
Efter att man har registrerat kontrollen kan den enkelt inkluderas i sidan med ex: 
 
<ex:Footer  ID=”FooterUserControl” Runat=”server” /> 
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2.7 SQL 
 

SQL (Structured Query Language) är ett standardspråk för relationsdatabaser.  
 
SQL skapades i slutet av 1970-talet av IBM då de utvecklade 
relationsdatabashanteringssystemet DB2. Sedan mitten av 1980-talet har SQL varit ett 
standardspråk för programmering av databaser. [13] 
 
Eftersom SQL är ett standardspråk, fungerar det med de flesta databasprogram. De 
vanligaste är, MSSQL, MYSQL, Oracle. 
 
De vanligaste kommandon som SQL använder är: 
 
 

•  SELECT  Hämtar data  
 

• INSERT  Lägger till data 
 

• UPDATE  Ändrar befintlig data 
 

• DELETE   Raderar data 

2.7.1 SELECT  

 

Select-kommandot är det kommando som används mest i databashanteringen. 
Kommandot används för att definiera vad som ska väljas ut från databasen och används 
ihop med FROM för att välja de tabeller data ska hämtas ifrån. [14] 
 
Exempel på select-sats: 
 
SELECT efternamn FROM Personal ORDER BY efternamn  
 
 
Denna SQL-sats väljer ut alla efternamn från tabellen Personal och sorterar dem i 
bokstavsordning. 
 
Exempel på SQL-sats med WHERE argument: 
 
 
SELECT * FROM Personal WHERE fornamn =’Calle’ 
 
 
Denna SQL-sats väljer ut alla poster i Personal där förnamnet är Calle. 
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2.7.2 INSERT  

Med kommandot INSERT så skapas en ny post i databasen. Kommandot är INSERT 
INTO där tabellen och kolumner definieras. Detta efterföljs av kommandot VALUE där 
man definierar vilka värden som ska läggas till. 
 
Värdena läggs in i den ordning som de definieras i INSERT INTO-raden. Det är viktigt 
att värdena som står i VALUES ligger i samma ordning som INSERT INTO-raden, det är 
också viktigt att värdet har samma datatyp som de kolumner det ska läggas in i. [14] 
 
Exempel på insert-fråga: 
 
INSERT INTO Personregister (Fnamn, Enamn, Personnr, Befattning) 
VALUES (’Calle’, ’Oscarsson’, ’840907-1111’, ’VD’) 

 
 
Detta resulterar i en ny post i tabellen Personregister med värdena som står i VALUES 
 

2.7.3 UPDATE 

UPDATE används för att ersätta en befintlig post i databasen. Skillnaden mellan 
UPDATE OCH INSERT är att INSERT skapar en ny post medans UPDATE bara 
redigerar en befintlig post.  
 
UPDATE efterföljs av namnet på tabellen som ska uppdateras. Sedan används 
kommandot SET för att definiera vad som ska ändras i tabellen. WHERE används sedan 
för att definiera vilken post som ska editeras. [14] 
 
Exempel på en UPDATE-fråga: 
 
UPDATE Personregister SET Befattning=’Datatekniker’ WHERE 
Fnamn=’Oscarsson’ 

 
Denna SQL-sats ändrar befattningen till Datatekniker för alla som har efternamn 
Oscarsson. 
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2.7.4 DELETE  

DELETE är ett kommando som tar bort poster i en tabell. Med hjälp av uttrycket kan en 
eller flera poster tas bort från tabellen.  
 
DLETE FROM anger vilken tabell som poster ska raderas från. För att specificera vad 
som ska tas bort använder man kommandot WHERE. [14] 
 
Exempel på SQL-sats med DELETE: 
 
DELETE FROM Personregister WHERE Fnamn=’Calle’ 
 

Denna SQL-sats tar bort poster där Förnamn är Calle. 
 

2.8 Metoder för analys 
För att skapa interaktiva externa och interna hemsidor krävs att man ger användaren bästa 
möjliga förutsättningar. Ett system som fungerar exemplariskt utan att ge några som helst 
stöd och hjälpmedel till användaren, är ett system som irriterar användaren och som inte 
kommer att användas om det inte nödvändigtvis är ett krav.  
Därför är det viktigt om man vill behålla sina användare/kunder att man utöver alla 
funktionella krav, ger hemsidorna en interaktivitet och användarvänlighet som gör det 
enklare för användaren, och som leder till att systemet uppskattas och utnyttjas.  
Det finns olika regler man kan utgå ifrån för att själv minimera dålig design och 
interaktivitet när man tar fram en hemsida. Jacob Nielsen är gränssnittsexpert inom detta 
område, och har tagit fram olika standarder och regler man kan utgå ifrån. [15] 
 

2.8.1 HOME-RUN 

HOME-RUN är framtaget för att specifikt kunna utvärdera olika sorters hemsidor. 
Modellen tar upp sju stycken skäl till varför en användaren uppskattar hemsidan. [15] 
 
High quality content (Högkvalitativt innehåll) 
Man skall erbjuda högkvalitativt innehåll som är relevant för hemsidan och dess syfte. 
 
Often updated (Webbsidan ska uppdateras ofta) 
Hemsidan skall kontinuerligt uppdateras för att användaren skall återkomma. 
 
Minimal download time (Minimal nerladdningstid) 
Hemsidan ska vara snabbnavigerad för att inte göra användaren uttråkad. Därför skall 
grafik och programmeringskod ta minsta möjliga plats, utan att försämra kvalitén. Detta 
för att hålla nere den tid det tar att ladda hemsidan. 
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Ease of use (Lättanvändligt) 
Balansera informationsflödet på ett naturligt sätt. För mycket information till användaren 
på en och samma gång gör det rörigt. Ge användaren möjlighen att ta sig in och ut ur 
situationer på ett logiskt och enkelt sätt. 
 
Relevant to the users needs (Relevant, sett ur användarens perspektiv)  
Innehåller information som är relevant för användaren och ger användaren den 
information som han behöver för att kunna utföra sina uppgifter. 
 
Unique to the online medium (Unikt innehåll) 
Hemsidan skall leverera ett unikt innehåll till användaren, relaterat till andra hemsidor. 
 
Net-centric corporate culture (Nätcentrerad företagskultur) 
Utnyttja företagspositionen och identitetn positivt i samband utveckling av hemsidan.  

2.8.2 Jacob Nielsens 10 Heuristics 

Jacob Nielsens 10 Heuristics är tio regler som skrevs av Jacob Nielsen för att försöka 
identifiera olika användarproblem som relaterar till designen. Med hjälp av dessa kan 
flera oftast osynliga problem som dyker upp när produkten redan finns hos användaren 
avvärjas i tid. [15] 
 
1. Visibility of system status 
Systemet skall ge användaren feedback om vad som händer och sker under användning. 
 
2. Match between system and the real world. 
Använd språk och uttryck som känns igen av användaren. 
 
3. User control and freedom 
Ge användaren möjligheter att ta sig ur knepiga situationer. 
 
4. Consistency and standards 
Använd likartad design och upplägg genom hela systemet. 
 
5. Help user recognize, diagnose and recover from errors 
Ge användaren konkreta felmeddelanden som kan förstås och hjälper. 
 
6. Error prevention 
Gör det svårt för användaren att fatta fel beslut. 
 
7. Recognition rather than recall 
Försök undvika att användaren måste komma ihåg relevant information. 
 
8. Flexibility and efficiency of use 
Ge vana användare alternativa metoder för att utföra uppgiften fortare. 
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9. Aesthetic and minimalist design 
Undgå irrelevant information och design. 
 
10. Help and documentation 
Ge användaren tillgång till hjälpdokument och sökverktyg. 
 

2.9 GIF (Graphics Interchange Format) 
GIF används utbrett på webben där enkel grafik och animeringar är vanligt. 
 
GIF använder en palett på 256 olika färger. GIF stödjer animering där varje bildruta kan 
ha en egen palett med färger. GIF passar illa till fotografier och andra färgintensiva bilder 
utan passar bättre till simpla bilder som logotyper och grafik för webbsidor. 
 
GIF-formatet är ett icke-förstörande bildformat, det vill säga om ursprungsbilden är under 
256 färger och man sparar i GIF går ingen information förlorad. Förstörande format som 
till exempel JPEG använder förstörande komprimering där bildinformation går förlorad. 
[16] 
 

2.10  Photoshop 
Photoshop använder ett eget filformat för att spara bilder. 
Filformatet heter PSD och är ett icke-förstörande 
filformat som kan spara vektorer, text, lager, 
opacitetsändringar och mer. Ifrån PSD-filen klipps sedan 
grafikelementen ut och sparas till det webbvänliga GIF-
formatet. [17] 
 
Med lagerfunktionen (figur 19) kan alla bildens element 
sorteras upp och hållas strukturerat, vilket gör det smidigt 
att klippa ut specifika delar och att ändra om i bilden. 
 
Från verktygsmenyn (figur 20) når man flera olika 
funktioner i Photoshop. Några viktiga funktioner vid 
arbetandet med att designa en webbsidelayout är: 

• Gradient Tool och Paint Bucket Tool   
Paint Bucket Tool används för att fylla en yta med färg, 
Gradient Tool skapar en gradient(en skiftning mellan två 
färger) på en yta. 
 
 
 
 

Figur20. VerktygFigur 19. Lager 
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• Rectangular Marquee Tool   
Markerar ytor, kan användas för att flytta, kopiera, avskilja ett speciellt område som ska 
arbetas på och en mycket annat. 

• Copy Merged 
Temporärt sammanfoga alla lager och kopierar den platta bilden. Används ofta 
tillsammans med Rectangular Marquee Tool för att kopiera den markerade ytan. 

• Eyedropper Tool  
Tar färg ur en vald pixel och gör färgen till den aktuella färgen. 

• Pen Tool   
Skapar vektorer med hjälp av bezierkurvor.  
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3 Genomförande 
3.1 Programmeringsmiljö 

 
I följande avsnitt kommer en genomgång och information om olika programvaror som vi 
har använt under projektets gång. 
 

3.1.1 Visual studio 

Visual Studio .NET är ett omfattande utvecklingsverktyg från Microsoft. Visual Studio 
innehåller ett gemensamt gränssnitt för olika programmeringsspråk vilket gör att man 
snabbt kan skapa och integrera tjänster och program. Visual Studio innehåller också 
tekniker och .NET-anslutna program, och genom att använda Microsoft .NET framework 
får man ett säkert verktyg som hjälper till att skapa, utforma och distribuera tjänster och 
program. [10 ] 
 
Senaste versionen av Visual Studio är 2005 och .NET Framework 2.0.  
 
Då EPIserver version 4.61 är gjort för Visual Studio 2003 och .NET framework 1.1, 
valde vi därför att använda de versioner då vi inte behövde patcha om EPIserver. I och 
med att EPIserver redan innehåller funktioner som .NET framework 2.0 har 
implementerat blir det massa konflikter, så vi valde att använda .NET framework 1.1 
istället.  
 

3.1.2 Testservern 

EPIservers systemkrav: [3] 
 

1 Windows 2000 Server eller Windows 2003 Server  
2 Microsoft .Net Framework 1.1 eller 2.0  
3 Microsoft SQL 2005, Microsoft SQL 2000, SQL 7.0 eller Oracle 9i release 2, 

Oracle 10g  
4 Microsoft IE 6.0 eller senare för redaktörer och administratörer  
5 För publicering via Microsoft Office krävs Office XP eller Office 2003  

Eftersom vi använder oss av en utvecklingslicens av EPIserver så fungerar inte den mot 
internet så vi valde då att sätta upp en egen server för utveckling av examensarbetet.  
 
Servern använder sig av operativsystemet Windows 2003 server. På servern finns 
MSSQL, IIS 6.0 och .NET framework 1.1 installerat.  
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3.2  Webbplatsens struktur  
 

Efter att vi var klara med strukturen av hemsidan började arbetet med att implementera 
designen i webbplatsen. Då EPIserver redan vid installation har en standardwebbsida, 
började vi med att försöka implementera vår design i den befintliga mallen. Efter att ha 
försökt ändra den befintliga designen kom vi fram till att det skulle bli mycket enklare att 
börja helt från grunden. Då fick vi en mycket bättre grund att själva bestämma sidans 
utseende. 
 
EPIserver använder sig av en mallsida som används för att automatiskt skapa alla sidor 
man väljer att implementera i webbplatsen. I denna mallsida finns speciella områden eller 
regioner som deklareras med hjälp av kommandot: 
 
<EPIserver:Region ID="name" runat="server">  
 
De här regionerna använder sedan EPIserver för att veta var i sidan informationen ska 
placeras. 
 
 
Vi valde att dela upp sidans struktur i tre delar. En del för navigering av sidan som vi 
valde att kalla header. Den andra delen valde vi att kalla maincontainerdiv, det är den 
delen där all information ska visas. Den tredje delen kallade vi footer och är botten på 
sidan. 
 

 
Figur 21. Header 
 
  <div id="headerdiv"> 
     <div id="headerleft"> </div> 
     <div id="headercenter"> 
     <div id="quickbardiv"> 
       <development:quickbar runat="server" ID="Quickbar1"/></div> 
     </div> 
     <div id="headerright"></div> 
   </div> 

 
Ovanstående är koden för headern. Vi valde att dela upp headern i tre områden för att 
lättast implementera vår design. Headerleft är till för att rita ut den vänstra kanten av 
headern. Headerright används för att rita ut den högra delen av headern. Headerceter är 
de del av headern som innehåller sökfunktionen och de administrativa knapparna. De 
implementerades med funktionen <development:quickbar runat="server" 
ID="Quickbar1"/>.  
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Maincontainerdiv byggdes upp på ett liknande 
sätt. En del för att rita upp den vänstra delen av 
sidan, ett område för att rita upp den högra 
delen och så huvuddelen som vi valde att dela i 
två delar, maincontetcenter och 
maincontentcenter2. Maincontentcenter2 är den 
högra delen av maincontainerdiv och innehåller 
kalender och en meny (figur 22 ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 22. Kalender 

 
 
 
 
 
 

Figur 23: Logotyp 
Maincontentcenter är den vänstra delen av maincontaierdiv och innehåller logotypen och 
menyn (figur 23).  
 
    <div id="logodiv"> 
       <div class="logoleftdiv"></div> 
       <div class="logorightdiv"> 
       <div id="topmenudiv"> 
          <development:TopMenu runat="server" ID="TopMenu" /> 
       </div> 
    </div> 

 
Ovan är koden för logotypen och menyn. Logotypen skapades med hjälp av två delar, en 
del för själva logotypen kallade logoleftdiv och en del för menyn kallad topmenudiv där 
menyalternativen hämtas med funktionen:  
<development:TopMenu runat="server" ID="TopMenu" /> 
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Figur 24. Mainareadiv      
 
I maincontentcenter skapades sedan ett område kallat mainareadiv (figur 24).  
 
<EPIserver:Region ID="fullRegion" runat="server"> 
   <div id="mainareadiv" class="normalwidth"> 
      <a id="content"></a> 
         <EPIserver:Region ID="mainRegion" runat="server"> 
            <div> 
                <div id="voicearea"> 
                   <development:PageHeader ID=pageheader runat="server" 
/> 
                   <development:PageBody ID=pagebody runat="server" /> 
                   <br /> 
                   <EPIserver:Region ID="addRegion" runat="server" /> 
                </div> 
                <development:listing ID="Listing" runat="server" /> 
           </div> 
         </EPIserver:Region> 
      </div> 
   </div> 
</EPIserver:Region> 

 
Koden ovan visar hur mainareadiv ser ut. Med hjälp av koden:  
<EPIserver:Region ID="fullRegion" runat="server"> bestämmer vi att detta område ska 
vara en EPIserver-region. Med det menas att när EPIserver vill komma åt och skriva ut i 
området med id=”fullRegion” så vet EPIserver att informationen ska skrivas ut i området 
vi döpt till mainareadiv. 
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Figur 25. Footer 
<div class="footerdiv"> 
 <div class="footerleftdiv"></div> 
 <div class="footercenterdiv"></div> 

<div class="footerrightdiv"></div> 
</div> 

 
Ovan är koden för footer (figur 25). 
 
 
 

3.2.1  CSS-mallar 

Struckture.css och units.css innehåller information om utseendet på själva sidans layout. 
Här utformar man de mest använda taggarna så att man får dem att uppföra sig som man 
vill. Man kan även definiera egna taggar som kan användas för att bygga upp webbsidan. 
Genom att skapa till exempel en tagg som kallas #headercenter där man sätter värden 
såsom storlek, bakgrunds färg, position osv. så kan man sedan anropa denna tagg enligt 
följande <div id=”headercenter”> och på så vis ge detta område de förinställda värden 
som finns i css mallen.  
 
 #headercenter 
{ 
 position:relative; 
 left:0px; 
 top:0px; 
 float:left; 
 background-image: url(../images/new/headercenter.gif); 
 width:805px; 
 height:47px; 
} 
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3.3 Genomförandet av design 
För att skapa grafiken och som hjälpmedel i designen av sidan använde vi 
bildbehandlingsprogrammet Photoshop. Photoshop har vi lång erfarenhet av ifrån kurser 
från högskolan och tidigare på gymnasiet, samt eget arbete i programmet. 
 
Designandet av sidan har skett i Photoshop, placeringen av innehåll och struktur har 
arbetats fram genom Photoshop. Färgsättningen har arbetats fram genom Photoshops 
färgfunktioner (figur 26). [18]  
 

 
 
 
En mörk grå färg med en blåaktig ton används som bakgrund på webbplatsen (figur 27). 
Sidan ramas in av en svart ram med en svag skugga. Skuggan är gjord med lagerstilen 
Outer Glow och inställningarna:  
 
 

• Blend Mode: Normal (inget speciell 
färgbländingseffekt) 

• Färg: Svart 
• Opacity: 100% (100% Svart färg längst in på 

glöden) 
• Spread: 7% (Hur långt ut ”toningen” från svart till 

genomskinligt börjar) 
• Size: 5px (Storlek på den yttre glödeffekten) 

Figur 26. Uppdelning av webbplatsen 

Figur 27. Färgväljarfunktionen i Photoshop
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Figur 28. Inställningar 
 
De här inställningarna (figur 28) skapar en sval, diskret och stilfull inramning till 
webbplatsen. 

3.3.1  Sidans huvud 

 

En blå gradient (figur 29) som bakgrund 
och en vit rand särskiljer huvudet ifrån 
resten av sidan, ordet Intranät har vi 
skrivit längst till vänster för att vi ville att 
det skulle framgå centralt att webbplatsen 
är ett intranät. Gradienten är en skiftning 
mellan färgerna. 

• #1d1d34 

• # 3e3e55  
 
Vi har använt fonten  

Franklin Gothic Medium Condensed (24 pt storlek).  
 
Kontrasten mellan den vita texten och den mörkblåa gradienten gör att budskapet 
”Intranät” distinkt framgår. 
 
Till höger i huvudet ligger sidans sökfunktion, en placering som är mycket vanlig bland 
Internetsidor och därför borde användaren intuitivt veta vart de kan finna sökfunktionen 
och slipper tänka efter Knappen för att söka är ett förstorningsglas vilket görs 
tillsammans med placeringen att vi slipper skriva ut att det är en sökfunktion. Till vänster 

 

Figur 29. Gradient
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om sökfunktionen ligger en meny med funktioner för utskrift, tipsa någon om denna sida, 
visa innehållsstruktur för webbplatsen, ändra användaruppgifter och logga ut. 
Menyalternativen är representerade med ikoner och håller man muspekaren över en ikon 
kommer en beskrivande text upp. Vi har strävat efter att skapa så lättförståeliga ikoner 
som möjligt. 
 

 Skriva ut sidan 
Skriva ut representeras av en skrivare, en standardsymbol från till exempel Microsoft 
Word för att göra utskrifter. För att skapa ikonen användes Penverktyget i photoshop för 
att skapa de olika delarna av skrivaren. En ljusblå gradient användes på det vita papperet. 
Klickar användaren på ikonen öppnas ett nytt fönster med en förhandsgranskning av 
sidan som kommer skrivas ut och en standard utskriftsdialog. Det är endast sidans 
primära textfält som skrivs ut då delar som menyer, sidfot och sidhuvud är onödiga. 
 

Tipsa någon om denna sida 
 
Ett brev är ikonen för den här funktionen, klickar användaren på ikonen så öppnas ett litet 
formulär där man kan fylla i mottagaradress och ett litet meddelande. 
 
 

 Visa innehållsstruktur för för webbplatsen 
Tanken bakom den här ikonen är att funktionen ska visa hur allt på sidan är länkat 
samman. Klickar man så visas alla sidor och undersidor på sidan. 
 

Ändra mina uppgifter 
En liten figur och ett kugghjul symboliserar att användaren kan redigera sina 
profilinställningar via den här symbolen. Kugghjulet skapades med hjälp av Penverktyget 
och förminskades sedan ner till rätt storlek 
 

Logga ut 
En pil som pekar mot en dörr. Pilen har en röd färg vilket visar att det är en avgörande 
händelse. Klickar man loggas man ut och tas till inloggningssidan. 

3.3.2 Meny och logotyp 

Årevalls logotyp har fått en fått en relativt central plats på webbsidan. Då sidan är ett 
intranät och inte en öppen sida för kunder valde vi att inte ha den alltför centralt och 
dominerande utan gjorde den liten. Till höger om logotypen ligger sidans huvudmeny. 
Ikonen med tre figurer och gröna pilar ska symbolisera valmöjligheter som menyn ger. 
Rubriken ”Meny” tillsammans med ikonen ska förhoppningsvis ge en god fingervisning 
vad den här sektionen på sidan är till för. I menyn når man delarna nyheter, forum, 
matsedel, dokumentation och bildgalleriet som är de största och viktigaste delarna av 
sidan. Den något oortodoxa placeringen av menyn (lodrät och i mitten av sidan) är en 
kalkylerad risk och ett litet steg ifrån vanliga menyutformningar på webben men vi 
hoppas att sidans renhet och enkla struktur ska hjälpa användaren att enkelt hitta menyn. 
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3.3.3 Högra spalten med kalender och anslagstavla 

Högerspalten innehåller sidans kalender och anslagstavlan. Den här delen är samma på 
alla undersidor och alltid synlig 
 

Anslagstavlan 
Ikonen föreställer en liten anslagstavla. På anslagstavlan kan företaget lägga upp små 
notiser om olika ämnen som är viktiga för användarna. Beroende på ämnets prioritet finns 
två olika symboler att använda för att signalera hur viktig notisen är.  Röda för viktiga 
ämnen och  gröna för mindre akuta. Notiserna på anslagstavlan är även stämplade med 
datum och tid. 

3.3.4  Textdelen på sidan 

Den här delen visar all text och innehåll på webbplatsen. När användaren surfar runt på 
webbplatsen är det främst den här delen som uppdateras. De olika delarna av webbplatsen 
som visas här är: 
 

• Nyheter 
Här uppdaterar företaget med olika nyheter som behöver nå ut till de anställda 

• Forum 
Forumet är öppet för alla anställda att diskutera olika ämnen och ska fungera som 
en mötesplats. 

• Matsedel 
Innehåller matsedeln för de kommande veckorna. 

• Dokumentation 
Dokumentationsdelen innehåller nödvändig dokumentation som de anställda kan 
behöva ta del av. Manualer, instruktioner och information om rutiner osv. 

• Bildgalleri 
Ett bildgalleri där bilder från företagsevent och annat kan beskådas. 
 

Text kan formateras i EPIserver i fem olika stilar: 
•  

Används för stora övergripande rubriker. 
•  

Mindre delrubriker på sidan. 
•  

Ytterligare en rubriknivå 
•  

Ingresstext skrivs med den här stilen 
•  

Image text används för att skriva beskrivande undertexter till bilder. 
 
Länkarna på webbplatsen har alla en blå färg och med fet, understruken text. Den enda 
texten på webbplatsen som är understruken är länkar vilket minimerar 
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förvirringsmoment. Hålls muspekaren över en länk skiftar färgen till en grå färg, för att 
markera att det är en länk användaren håller muspekaren över.    

• Vanlig länk    
• Med muspekaren  

 

3.3.5 Sidans fot 

En svag skiftning i färg till en något mörkare grå ton ger ett stilfullt avslut på sidan. 
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4 Analys 
4.1 Jacob Nielsens 10 Heuristics analys på EPIserver 

Här följer en utvärdering med hjälp av Jacobs Nielsens 10 Heuristics  på EPIservers 
användargränssnitt. Dessa regler är inte specifikt framtagna för en utvärdering av 
EPIserver, utan är naturligt skapade för olika slags system. 

4.1.1 Visibility of system status  

Möjligheterna att navigera i EPIserver utan att tappa bort sig är både bra och dåliga. 
EPIserver är uppbyggt med flikar och snabbikoner (figur 30, 31). Flikarna ger en visuell 
tillfredställande feedback, som gör att du ser vilken del du befinner dig i, och vilka 
närområde du har möjlighet att utforska. Snabbikoner som är placerade uppe i vänstra 
hörnet ger inte alls lika tydlig feedback.  
 
Ett exempel på detta är att gå mellan Admin Mode och Edit Mode. Det finns ingen tydlig 
rubrik som säger till i vilken del du befinner dig i. När du väl har klickat försvinner 
Admin Mode ikonen och ersätts av en Edit Modeikon.  
Snabbikonerna består dels av snabba genvägar t ex Access Rights som gör att man bara 
genom ett klick kommer dit. Medan Admin Mode ikonen egentligen inte är en genväg 
utan det enda alternativet i EPIserver att ta sig dit, bortsätt från EPIservermenyn ute i 
Internet Explorer.  

   
Figur 30. Snabbikoner när man befinner sig i Edit Mode 

 
Figur 31.  Snabbikoner när man befinner sig i Admin Mode 

Att lägga snabbikoner för användbara verktyg finns full förståelse för, men att lägga en 
snabbikon som enda alternativ för att sig till Admin Mode, gör att man inte hittar och 
irriterar sig till en början innan man har lärt sig känna igen hur den ser ut. Man får istället 
invänta informationsrutan i gult, som ges när man lägger muspekaren över ikonen för att 
vara säker. 
Istället borde man utnyttja flikar (figur 32) för Admin Mode och Edit mode som 
exempelvis hade legat central längst upp i programmet. Detta hade givit en betydligt mer 
visuell navigation. Om man fortfarande vill ha kvar snabbikonerna för Admin Mode och 
Edit Mode, borde man i alla fall inte låta dem ersätta varandra. Utan istället skulle Admin 
Mode kunna ge ikonen en markerbar indikation, när man klickat på den. 

  
Figur 32.Flikar 
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4.1.2 Match between system and the real world  

EPIserver använder tydligt sig av en formulärstrukturerad uppbyggnad när man utnyttjar 
en funktion, vilket känns väldigt naturligt och överskådligt. Om inte alla inställningar får 
plats på en och samma sida, använder man sig av flikmodellen för att dela upp 
inställningsmöjligheterna. Vid olika valmöjligheter i formulären används ett 
lättförståeligt språk som gärna består av meningar istället för ett ord när man förklarar en 
inställning 

4.1.3 User control and freedom  

För att korrigera felnavigeringar och misstag fungerar ofta bakåtknappen i webbläsaren 
utmärkt i EPIserver. Ett Cancel-alternativ brukar också vara tillgängligt vid editeringar. 
Användaren har frihet att klicka runt utan att vara rädd för att ställa till det. Vid editering 
och publicering (figur 33) ges också olika alternativ till användaren för att minska 
misstagen och öka kontrollen. Exempelvis vid publicering av en ny sida, finns det tre 
olika alternativ för att spara (figur 34). Det finns också en versionslista för att kunna 
jämföra de olika sparade versionerna. 
 

 
 
 

  
 
 

4.1.4 Consistency and standards  

Vid skapandet av nya sidor och vid editering av redan existerande sidor så arbetar man 
med ett formulär för att skapa sidan. Formuläret använder traditionella ikoner för olika 
formateringsmetoder (figur 35) vilket är bra då det känns intuitivt och välkänt. 
Snabbikonfältet uppe i vänster hörn, blandar dock snabblänkar, vanliga länkar och direkta 
funktioner i två rader. En uppdelning mellan de olika ikontyperna hade varit bättre. 

  
 

4.1.5 Error prevention  

EPIserver använder ett system för att publicera uppdateringar på sidan där en användare 
först redigerar eller skapar en ny sida. Sedan tar en annan användare med 
publiceringsrättigheter och kollar igenom sidan efter fel och publicerar upp den på 
webbsidan. Det här är en smart lösning som minskar på felaktiga uppladdningar och 
missförstånd mellan medarbetare. I EPIserver finns avstavningskontroller för att 

Figur 33. Alternativ 

Figur 34. Spara 

Figur 35. Ikoner vid formatering 
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kontrollera text, vilket minimerar stavfel. Stavningskontrollen måste dock aktivt startas 
för att den ska kontrollera, något som borde kunna ske automatiskt hela tiden. 
 

4.1.6 Recognition rather than recall  

Ikonerna i övre vänstra hörnet tar en stund att lära sig vad de är till för. En hjälpande 
textruta visas om man håller muspekaren över ikonen. Att nå hjälpen för EPIserver går 
fort då det alltid ligger en hjälpikon i övre vänstra hörnet (figur 36). När användare jobbar 
i Edit finns tillgång till ett visuellt fönster där all text och grafik skapas, vilket underlättar 
för användaren som inte behöver skifta mellan olika arbetslägen för att se resultatet. 

 
 

4.1.7 Flexibility and efficiency of use  

Det finns rad olika snabbfunktioner, exempelvis för att editera sidor är Quick-edit som 
nås via EPIserver menyn ute i Internet Explorer ett bra alternativ. Quick-edit tar en snabbt 
in till editorn där användare kan redigera sidan. Genom att högerklicka i Structure på 
valbar sida, nås Access rights som tar en till administrationen av användarkonton. Likaväl 
kan Access rights nås via snabbikonerna uppe i vänster hörn. 
 

4.1.8 Aesthetic and minimalist design  

EPIserver har ett sparsamt och enkelt utseende som ger relevant information om 
funktionerna. Hjälpfunktionen är avskild och ger vid behov genom ett pop-up fönster. 

4.1.9 Help users recognize, diagnose, and recover from errors  

Vid felaktig ifyllnad av ett formulär ges ett felmeddelande i form av en gul ruta (figur 
37). Den gula rutan förklarar vad som saknas eller är fel. En liten indikation genom en 
röd stjärna vid det felaktiga fältet eller område fås också. Detta hjälper användaren att 
reparerar felaktigheten och fortsätta. 

Figur 36. Hjälpikon 
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4.1.10 Help and documentation  

Dokumentation via http://www.EPIserver.com/help ger utförliga pdf-filer för att hjälpa 
användare använda systemet. Utöver pdf-filerna finns flash-filmer som pedagogiskt visar 
olika funktioner i EPIserver. 
 

4.2 Analys av Årevall Intranät 
Under skapandet av intranätet har vi utvärderat design och användbarheten av intranätet 
med hjälp av HOME RUN som Jacob Nielsen. För att läsa mer om HOME-RUN och 
Jacob Nielsen hänvisar vi till den teoretiska bakgrunden. 

4.2.1 1. High quality content 

Informationen på sidan skall skrivas med klart och förståeligt språk. God språklig 
uppbyggnad och inga stavfel är viktigt för att informationen skall ses som högkvalitativ. 
EPIserver har även funktioner för rättstavningskontroll vilket främjar kvalitén på 
texterna.[20] 

4.2.2 2. Often updated  

Tack vare EPIserver har sidan god funktionalitet för att enkelt uppdateras. I Edit Mode i 
EPIserver har admin-användaren funktionalitet för att enkelt uppdatera, förändra och 
lägga till innehåll i intranätet (figur 38). 
 

Figur 37. Gult felmedelande 
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Figur 38. Funktion i EPIserver för att uppdatera sidor. 

4.2.3 3. Minimal download time  

Enligt Eugene Lojska får en sida inte vara större än 100 kB för att inte laddas för segt. 
Vår förstasida ligger på 26,59 kB. [15] 
 

       
  

Figur 39. Exempel på uppdelad grafik 
 
För att minska laddningstiderna så mycket som möjligt har vi delat upp grafiken i så stor 
utsträckning som möjligt i små bitar som sedan repeteras och sträcks ut i webbläsaren 
(figur 39).  
 
Samma grafik används sedan på alla undersidor så ny grafik behövs ej laddas in. För 
strukturering av sidan har vi använt oss av externa CSS-mallar som webbläsaren cachar 
vilket minskar laddningstiden då de ej behöver laddas om.  

4.2.4 4. Ease of use  

Vi har försökt att ge sidan ett lättnavigerat och intuitivt utseende. Ett genomgående 
färgtema på länkar och text ska hjälpa användaren att känna igen sig och låta användaren 
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enkelt använda intranätet. Vi använder ikoner och beskrivande text i stor utsträckning för 
att användaren ska hjälpas att lätt förstå vad alla delarna på sidan har för funktion. [15]  

4.2.5 Exempel på ikoner 

 
Figur 40. Meny 
 

 
Figur 41. Kalender 
 

 
Figur 42. Anslagstavla 
  

  
Figur 43. Sitemap 
 

  
Figur 44. Skriva ut 
 

  
Figur 45. Logga ut 
 

  
Figur 46. Personliga detaljer 
 

 
Figur 47. Info 
 

  
Figur 48. Viktig Info 
 
Designen på intranätet har tillräcklig kontrast för att personer med färgblindhet skall 
kunna använda sidan (figur 49). Genom att testa sidan i gråskala märks det om kontrasten 
ej är tillräcklig på någon del av sidan. [21]  
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Figur 49. Intranätet i gråskala, med god läsbarhet 
 

4.2.6 5. Relevant to users' needs 

Eftersom sidan är ett intranät riktat till Årevalls anställda så är sidans målgrupp väldigt 
klar. Informationen som distribueras via intranätet riktar sig direkt till de anställda, det 
kan vara dokumentation om diverse arbetssituationer, information om möten eller menyn 
för nästa vecka. Vilket är högst relevant för användaren. 

4.2.7 6. Unique to the online medium  

Intranätet är ju givetvis unikt på internet då informationen som delges endast kommer 
finnas just här. 

4.2.8 7. Net-centric corporate culture  

Då vi ej har möjlighet att titta på företagsprofilen och hämta information ur den så utgår 
vi ifrån logotypen. Ur den har vi hämtat färgsättning och stil till intranätet. Själva 
logotypen har fått en framträdande roll på intranätet. 
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4.2.9 Är sidan en HOME-RUN? 

Sidan uppfyller alla de sju målen och är därför en HOME-RUN. 
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5 Problem under projektets genomförande 
Innehåller problem som har uppkommit under examensarbetets gång, och hur vi gick 
tillväga för att lösa dem. 
 

5.1 EPIserver 
Ett problem vi direkt stöter på är den för oss nya programvaran EPIserver. Om vi skall 
kunna arbeta med EPIserver måste webbservern vi arbetar mot vara utrustad med 
EPIserver. Därför måste licensierad version införskaffas med hjälp av SYSteam. Vi 
behöver få åtkomst till dokumentation, om hur EPIserver fungerar. 
Detta löstes via SYSteam som gav oss access till deras EPIserverkonto, och därigenom 
kunde vi ladda hem en licensierad version och den dokumentationen vi behövde för att 
starta upp. 
 

5.2 Webbserver 
Eftersom vi inom gruppen vill ha full kontroll över servern som tillhandahåller 
webbplatsen, är det viktigt för oss att den är nåbar dygnet runt. Genom att ställa servern 
hemma hos en av gruppmedlemmarna gav det oss full kontroll. 
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5.3 Design 

 
Figur 50.. Layout 1 
 
Ett problem med den första layouten (figur 50) som utarbetas i Photoshop, var att den gav 
ett lättsamt och smått oseriöst intryck. Färgerna är väldigt ljusa och speglar inte ett 
professionellt företag. Färgerna har heller inget samband med företagets logotyp.  
Vi kom också fram till att de runda mjuka vita kanter som används runt menyn och 
logotypen var alldeles för tjocka för att ge en stilren helhet som vi eftersträvat i målet.  
Färgerna som vi använder för ikonerna är också väldigt ljusa, och skiftar i olika färger 
detta bidrar också till ett helhetsintryck som inte speglar företaget. 
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Figur 51. Layout 2 

Utifrån Årevalllogotypen togs ett mörkare färgschema fram. En robust grå bakgrundsfärg 
gav ett stabilt intryck och känslan av att man är inne i ett internt system, inne på intranätet 
och inte den yttre, öppna webbplatsen. Logons blåa färg färgsatte headern och kanterna 
blev mindre rundade. En blå gradient har lagts under menyn och logon (figur 51). 
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Figur 52. Layout 3 
Den blåa gradienten har bytts ut mot en röd färg, vilket ger ett än mer professionellt 
utseende samt en koppling till den röda färgen i logotypen. Vi har även tagit bort de 
färgskiftande ikonerna och bytt ut dem mot ett mer stilrent färgschema (figur 52).  
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6 Resultat 
 
Resultatet består av ett intranät innehållande fem dynamiska sidor för att förmedla 
information. Utöver sidorna består intranätet av fyra funktioner. Samtliga sidor och 
funktioner stöds av webbpubliceringsverktyget EPIserver. Det visuella gränssnittet består 
av tre CSS-mallar. 
Sammanlagt består sidan av nio delar, samtliga delar beskrivs i målformuleringen (sidan 
10 och 11). 
 

Sidor:      Funktioner: 
• Nyheter 
• Dokumentation 
• Bildgalleri 
• Forum 
• Matsedel 
    

• Login 
• Kalender 
• Anslagstavla 
• Sökfunktion 

Figur 53. Intranät förstasidan 
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6.1 Sidor 

6.1.1 Nyheter 

En informationssida som ger möjligheter att dagligen publicera nyheter för 
användargrupperna.  

 

6.1.2 Dokumentation 

Ger möjligheter för användargrupper att lägga till filer och dokument som sedan nås av 
alla användare via intranätet. 

 
 

Figur 54. Nyheter 

Figur 55. Dokumentation



Examensarbete: Analys och Implementation av EPIserver 

58 

 

6.1.3 Bildgalleri 

I bildgalleriet har användaren möjlighet att publicera bilder. 

 

6.1.4 Forum 

Ett diskussionsforum för intranätets användare där användare kan kommunicera fritt.  

 
 
 
 
 
 

Figur 56. Bildgalleri

Figur 57. Forum 
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6.1.5 Matsedel 

Informationsidan som listar veckans matsedel. 

 
 

6.2 Funktioner 
 

6.2.1 Login 

Loginfunktionen ger möjligheten 
för olika användargrupper att logga 
in. 
Användargrupperna är uppdelade i 
klasser med olika behörigheter där 
administratorn bestämmer vem 
som har möjlighet att editera, 
publicera eller läsa. 

 
 
 

6.2.2 Kalender 

Kalendern är ett verktyg som ger användargrupper 
möjlighet att lägga in information för respektive dag. 
Kalender visar en månad i taget man har möjlighet att 
bläddra mellan olika månader. 
 
 
 
 

Figur 59. Login 

Figur 60. Kalender 

Figur 58. Matsedel 
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6.2.3 Anslagstavla 

Anslagstavlan är till för att ge användargrupperna 
tillgång till olika händelser som sker. En form av 
snabbnyheter som endast kan publiceras av den som 
har rättigheter till det. 
 
 
 
 
 
 
  

6.2.4 Sökfunktion 

Ger möjligheter att söka information som finns tillgänglig på hemsidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 61. Anslagstavla

Figur 62. Sökfunktion 
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7 Slutsats och diskussion 
Vi känner oss tillfredställda med hur webbplatsen blev till slut, vi siktade på att skapa en 
produkt som höll tillräckligt hög kvalité för att vara gjord av ett etablerat företag och vi 
anser att webbplatsen ger det professionella intrycket. Med EPIservers funktionalitet i 
ryggen blir webbplatsen en kraftfull informationsplats för vårt företag. HOME-RUN 
analysen pekade på att sidan var en HOME-RUN, även om man kan ha synpunkter på hur 
bra det är att HOME-RUN-analysera sin egen produkt. Objektiviten kan lätt få stryka på 
foten. 
 
EPIserver har visat sig vara ett smidigt och mycket kraftfullt verktyg att använda för att 
publicera på webben. Det har en lättförståelig uppbyggnad som är enkel att sätta sig in i. 
Det krångligaste har varit att få till utseendet på webbplatsen som vi vill och samtidigt ha 
att EPIserver uppdaterar informationen på rätt plats och på rätt sätt. 
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9 Bilagor 
9.1 Projektskiss 

 
För att vi inom gruppen skall skapa oss en helhetsbild över projektet, och för att enklare 
kunna överblicka de olika delar som ligger till grund till intranätet, försöker vi här 
sammanfatta och utreda intranätets omfattning. 
 

Mål 
Målet med att skapa ett intranät till vår virtuella kund, är att ge kunden de möjligheter och 
krav som efterfrågas i kravanalysen. Målet är att tillfredsställa kunden både funktionellt 
och visuellt.  

 
Syfte 
Syftet med projektet är att lära oss handskas med programvaran på ett mer realistiskt 
förhållningssätt. Även om kunden vi jobbar mot inte är skarp, försöker vi ändå återskapa 
samma typ av känsla och problem. Vi hoppas ta lärdom och bli någon erfarenhet rikare 
då detta skall symbolisera en verklig händelse. 
 

Uppdragsgivaren 
Den virtuella kunden har vi själva konstruerat. Kunden är ett produktionsföretag på 50-
100 anställda. Företaget har bestämt sig för att förnya sitt nuvarande sätt att förmedlar 
information mellan anställda. Deras tidigare metoder för att förmedla information har 
varit via papper, anslagstavlor och möten, nu har företaget bestämt sig för att lägga ut all 
information på ett intranät som skall kunnas nås av alla anställda, vilket leder till en 
centralisering av den nuvarande informationen, samt att försöka stimulera till ökad 
kommunikation mellan de olika avdelningarna. Deras tidigare metoder för att förmedla 
information kommer att finnas kvar, vilket innebär att detta intranät blir en komplettering 
och ingen heltäckande ersättare.  
 

Planering och Organisering 
Vi är tre personer som arbetar i projektet. Vi kommer inte binda upp oss i startskedet med 
att varje person blir tilldelad en specifik uppgift, utan vi kommer tillsammans jobba 
dynamiskt med systemet och tänkbara problem. Anledningen till att vi vill jobba 
dynamiskt, är dels att vi är en liten projektorganisation vilket leder till att vi måste 
komplettera varandra med kunskap för en effektiv problemlösning 
 
 



Examensarbete: Analys och Implementation av EPIserver 

65 

Kravanalys 
Drift och kapacitet: 
Krav som ställs för utveckling, drift och användning av intranätet 

 
Server information: 
• Operativsystem: Windows 2003 Server 
• Web server: Microsoft Internet Information Server 6.0 
• Databas: Microsoft SQL 2005 
• Kapacitet: 200 användare. 
• Drift: 98% tillgänglighet. 

 
 

Klient (EPIserver 4.60) information 
• Microsoft Windows 2000 Pro 
• Microsoft Windows XP 

 
Editering av intranätet 
• Microsoft Internet Explorer 6.0 

 
Användning av intranätet 
• Microsoft Internet Explorer 
• Mozilla FireFox 

 

Funktioner 
• Login 
Det skall finnas en loginfunktion, där admin, anställda och gästkonton skall finnas 
tillgängliga inom olika nivåer.  

 
• Nyheter 
Nyheter kommer att kunna uppdateras av admin, och syftar till att ge företagets 
anställda dagliga uppdateringar om olika händelser. 

 
• Kalender 
Något som efterfrågas när evenemang, fritidssysselsättningar eller mötesplatser 
bestäms, är att ha tillgång till en funktionell kalender. 

 
• Dokumentation 
Företagets regler, normer, tillvägagångssätt och annan tänkbar information skall vara 
nåbar via ett bibliotek. 

 
• Bildgalleri 
Visuella publiceringar av olika aktiviteter kommer att finnas tillgängligt via ett 
bildgalleri. 
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• Anslagstavlan 
Tider för olika aktivitet, men likaså länkar till nyhetssidan kan finnas med i 
anslagstavlan. 

 
• Sökfunktion 
Enklare sökfunktion för att hitta vad som efterfrågas. 

 
• Forum 
En mötesplats för diskussion mellan anställda. 

 
• Matsedel 
Personalmatsalens matsedel skall finnas tillgänglig. 

Användargränssnitt: 
Vi kommer att fokusera på att användargränssnittet skall vara stilrent och smakfullt. Det 
skall vara modernt och ligga i tiden.  Vi vill att användaren skall känna att det är 
lätthanterligt och att det bjuder in till nyfikenhet. Många nya användare kanske inte har 
några som helst datorvanor vilket vi också måste tänka på. Intranätet skall även vara 
lättnavigerat, vi kommer att ta hjälp av Jacob Nielsens HOME RUN för att minimera 
dålig användarvänlighet. Nedanför följer en tidigt tänkbar version över designen, som 
kommer att vara vår utgångspunkt (figur 63). 
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Figur 63. Design 


