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Sammanfattning 

Det här examensarbetet har till stora delar utförts på Teamweb AB som är ett företag 

som utvecklar webbplatser. Uppdraget gick ut på att skapa en webbplats åt en av 

Teamwebs kunder, föreningen FC Syrianska Linköping, i Teamwebs eget 

publiceringsverktyg och undersöka hur väl det går efter kundens ställda krav. För att 

få något att jämföra med implementerades vissa utvalda delar av webbplatsen i ett 

annat publiceringsverktyg, Joomla. Rapporten går igenom arbetets olika delmoment 

som framtagande av kravspecifikation, prototyp och skapandet av själva webbplatsen 

i de båda publiceringsverktygen. En diskussion förs efter detta om hur det har gått att 

skapa webbplatsen i de båda verktygen och om deras respektive fördelar. 

Som slutsats kommer vi fram till att Teamwebs publiceringsverktyg är väl lämpat för 

att utveckla en mindre webbplats av detta slag. Det motiveras utifrån att vi upplevde 

det som enkelt och att det gick snabbt att sätta sig in i, vilket är viktigt när 

projekttiden är kort. Vidare gick det att skapa det som var uppsatt som skall-krav i 

kravspecifikationen och publiceringsverktyget hade flera inbyggda funktioner som vi 

kunde dra nytta av i arbetet. 

Joomla hade också sina fördelar, men vår uppfattning är att verktyget mer lämpar sig 

för utveckling av större webbplatser.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Teamweb AB är ett företag som håller på med utveckling av webbplatser, främst till 

företag, och har kontor i Linköping. Företaget bygger allt från små, enkla webbplatser 

till avancerade webbshopar och erbjuder även tilläggstjänster i form av registrering av 

domän, sökmotoroptimering och andra liknande tjänster. Teamweb använder sig av 

ett egenutvecklat publiceringsverktyg som de bygger sina webbplatser i. Syftet med 

det är att förenkla för kunderna att själva styra vad de vill ha på sin webbplats både 

när det gäller funktionalitet och information.  

 

FC Syrianska Linköping bildades 2002, men klubben har rötter från 1981 då en 

förening med samma namn som det som används idag bildades. År 2003 gick klubben 

med i seriespelet och spelar idag i en division 5-serie i Östergötland. År 2010 vanns 

ett brons i Östgötacupen där lag från olika divisioner spelar mot varandra.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Rapportens syfte är att undersöka hur väl det går att i Teamwebs publiceringsverktyg 

skapa en mindre webbplats åt FC Syrianska Linköping efter de givna krav som 

föreningen ställde.  Vad kan vi dra för slutsatser om faktorer som är viktigt att tänka 

på vid val av publiceringsverktyg för webbutveckling åt klienter med liknande krav? 

1.3 Avgränsningar 

I och med att det är svårt att avgöra i förväg hur lång tid allt från framtagande av 

kravspecifikation till färdigställande av webbplatsen tar, upprättades 

kravspecifikationen efter saker med hög prioritet som ska hinnas med och saker som 

görs i mån av tid.  

1.4 Metod 

Det här examensarbetet har varit en fallstudie där vi har tittat på två olika fall. De två 

fallen utgjordes av att implementera en mindre webbplats i två olika 

publiceringsverktyg och det är genom att studera de två fallen som vi har dragit våra 

slutsatser.  

Arbetet började med en generell studie om vad ett publiceringsverktyg är för något. 

Därefter togs en kravspecifikation fram med den av Teamwebs kunder som en 

webbplats skulle byggas åt. Byggandet av webbplatsen gjordes först i Teamwebs 

publiceringsverktyg med målet att undersöka hur väl anpassat detta var för att bygga 

en webbplats efter de krav som kunden ställt. Sedan implementerades samma 

webbplats i ett annat publiceringsverktyg, för att kunna göra en jämförelse och se 

fördelar och nackdelar med de båda systemen i detta projekt. Joomla valdes för denna 

jämförelse just på grund av att det är en fri programvara som är väldokumenterad.   
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1.5 Rapportens struktur 

Rapporten är uppdelad kapitelvis och tar upp följande: 

Teoretisk bakgrund – Information om de tekniker som använts under arbetet. 

Analys, designförslag & prototyp – Arbetet bakom och vid framtagande av 

kravspecifikation, designförslag samt prototyp. 

Design & implementation – Skapandet av webbplatsen i Teamwebs 

publiceringsverktyg samt Joomla. 

Avstämning mot kravspecifikation – Hur blev det färdiga resultatet av 

webbplatsen? Kapitlet går tillbaka till kravspecifikationen och gör en avstämning mot 

den. 

Diskussion – Om likheter och skillnader mellan Joomla och Teamwebs 

publiceringsverktyg. 

Slutsats – Rapportens frågeställning besvaras utifrån det arbete som utförts i de båda 

publiceringsverktygen. 
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2 Teoretisk bakgrund 

För att få förståelse för de grundläggande begreppen som används i rapporten beskrivs 

de i det här kapitlet. 

2.1 Publiceringsverktyg 

Publiceringsverktyg, på engelska kallat Content Management System (CMS) är enligt 

en definition: 

”Ett system för att skapa, redigera och ta bort innehåll från en webbplats.” 

(webbdesign.info, 2010). 

En annan källa säger så här: 

”Content Management Systems (CMS) automatiserar processen med att skapa, 

publicera och uppdatera innehållet på en webbplats.” (Addey, Suh, Ellis, Thiemecke, 

2003). 

Innehållshantering (på engelska content management) är ett begrepp som har fått stor 

betydelse inom flera områden idag, men framförallt inom webbutveckling. Det 

handlar om att ha kontroll över skapandet och distributionen av information och 

funktionalitet. Små sajter på webben ersätts med stora som också innehåller mycket 

information. Därför har också behovet av att kunna organisera hanteringen av stora 

mängder information tillkommit och av den anledningen har publiceringsverktyget 

uppfunnits. Publiceringsverktygets huvudsakliga syfte är att samla, hantera och 

publicera informationen och förenkla arbetet för både utvecklaren och den som ska 

underhålla webbplatsen. (Boiko, 2005). 

2.1.1 Mall 

Begreppet mall är viktigt när man pratar om publiceringsverktyg. Med mall avses i 

detta sammanhang en struktur för hur enskilda webbsidor är uppbyggda. (Boiko, 

2005). Alla webbsidor är uppbyggda efter en mall och det är viktigt att notera att det 

är skillnad på just mall och webbsida. Två olika webbsidor kan ha samma mall, alltså 

strukturmässigt vara uppbyggda på samma sätt, men innehålla olika information. 

Mallar hanterar både statiskt innehåll så som text och bilder, men även dynamiskt 

innehåll som genereras efter användarens aktivitet på webbplatsen.  

2.1.2 Plugin 

Dynamiskt innehåll på webbplatsen skapas i vad som kallas plugins i många 

publiceringsverktyg. Plugins lagras i databasen precis som annan information och vid 

användning infogas de i mallarna. Infogandet sker vanligtvis genom någon typ av 

skript som publiceringsverktyget är byggt att kunna tolka eller genom användning av 

ett språk som enkelt hanterar data, exempelvis XML. (Boiko, 2005).     
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2.2 HTML 

HTML (HyperText Markup Language) är språket som webbsidor i grunden byggs 

upp med. Man kan säga att det är HTML-dokumentet som är webbsidan. Ett HTML-

dokument innehåller såkallade taggar, som består av en starttagg, sedan taggens 

innehåll och en sluttagg, t.ex. <p>Stycke</p>.  Det är World Wide Web 

Consortium, (W3C) som har satt upp standard för HTML. En standard ansågs 

behövas eftersom olika webbläsare tolkar HTML-kod olika så genom att följa 

standarden är tanken att webbsidorna ska se lika ut i alla webbläsare. Tyvärr följs inte 

standarden till hundra procent av många webbläsare så problemet kvarstår i mångt 

och mycket än idag. (W3.org, 2010).  

2.3 PHP 

Hypertext Preprocessor (PHP) är ett skriptspråk som är starkt utbrett idag. Språket är 

speciellt anpassat för att användas i webbutveckling och kan bäddas in i vanlig 

HTML-kod. Det är för att utveckla dynamiska webbplatser som språket främst 

kommer till användning. Data kan alltså hämtas från en databas eller direkt från 

användaren genom exempelvis ett formulär och sedan genom PHP utföra saker 

genom kommunikation med servern. PHP-koden tolkas på servern som sedan skickas 

tillbaka och utförs av klientens webbläsare. (php.net, 2010).   

2.4 CSS 

CSS står för Cascading Style Sheets och används som stilmallar för HTML-element. 

CSS skapades för att komplettera HTML för att i HTML-koden slippa specificera 

utseende. Detta trots att HTML innehåller taggar som exempelvis font och color för 

det ändamålet. Det blir mycket kod om dessa ska användas på större webbplatser och 

dessutom blir det mycket återupprepning. Med CSS specificeras utseendet på HTML-

elementen i en egen separat fil eller alternativt med egna attribut i HTML-filen. 

Genom att specificera utseendet för en viss HTML-tagg i CSS blir utseendet lika varje 

gång taggen används. (W3.org, 2010).        

2.5 JavaScript 

JavaScript ett skriptspråk som används på många webbplatser idag. (Mozilla 

developer network, 2010). JavaScript bygger på ECMAScript som är ett äldre 

skriptspråk definierat efter en standard i specifikationen ECMA-262. JavaScript 

innehåller dock ett flertal funktioner utöver det som är definierat i standarden för 

ECMAScript. Språket kan både skrivas i separata filer som inkluderas där de ska 

användas eller bäddas in i exempelvis HTML-kod. Områden där JavaScript ofta 

används är exempelvis vid händelsehantering, validering av data som ska skickas med 

formulär, skapa kakor, känna av vilken webbläsare besökaren använder och så vidare. 

(ECMA-262, 2010). 
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Figur 2: FC Syrianskas gamla webbplats 

 

3 Analys, designförslag & prototyp 

I detta kapitel beskrivs det inledande arbetet och framtagandet av en 

kravspecifikation. Utöver det beskrivs också hur ett designförslag samt prototyp togs 

fram och sedan presenterades för kunden. 

3.1 Teamwebs publiceringsverktyg 

Teamwebs publiceringsverktyg är webbaserat och består av både ett 

användargränssnitt, där kunden för en given webbplats kan logga in och redigera 

innehållet samt ett administratörsgränssnitt där i huvudsak mallar och plugins till 

webbplatsen kodas.  

Tanken med publiceringsverktyg är som sagt att det ska vara lättare för en person att 

utan större datorkunskap kunna redigera och hålla en webbplats uppdaterad. Som i 

alla system krävs dock en viss inlärningsperiod för den som ska jobba i det och 

publiceringsverktyg utgör inget undantag. För oss gällde det alltså att försöka sätta sig 

in i publiceringsverktyget. Hur utvecklas webbplatser i det samt vilka inbyggda 

funktioner det innehåller är viktigt att lära sig.  

Plugins infogas genom att skriva ’{’ följt av namnet på den plugin som ska infogas 

och tillsist ’}’, se figur 1. De flesta av pluggarna är skrivna i PHP, men det finns de 

som också består av javaScript. I publiceringsvertyget dras en skiljelinje mellan 

allmänna plugins som fungerar att använda för samtliga kunder och kundspecifika 

pluggar som innehåller ett skal av kod som sedan måste anpassas för att passa varje 

enskild kunds behov. 

 

 

3.2 Informationsinsamling 

Det första som bestämdes var vilken av Teamwebs kunder som detta arbete skulle 

utföras mot. Det blev föreningen FC Syrianska Linköping och därför påbörjades ett 

informationsinsamlingsarbete kring dem. Förutom att ta ett första steg att skaffa sig 

kunskap om kunden genom att läsa på om dem och dess historia så gjordes vidare en 

analys av deras gamla webbplats.  

FC Syrianska hade löst frågan med 

egen webbplats så som många andra 

idrottsföreningar också gjort, genom 

att anlita något företag som kan skapa 

webbplatsen gratis, enligt en viss 

given mall. Webbplatsen får ett visst 

givet utseende designmässigt, 

exempelvis bannerns placering, 

menyns placering och storlek, var 

annonsplatser placeras och så vidare. 

Vad klubben själv kan välja är 

bakgrundsfärger,  

Figur 1: En plugin infogas i en mall i Teamwebs publiceringsverktyg. 
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färger på texter, vilka menyalternativ som ska finnas och liknande. Sedan finns ett 

antal funktioner som klubben kan använda på sin sajt. FC Syrianska har valt att 

använda funktion för att visa nyheter på sin startsida. En annan sida innehåller 

spelschema där resultaten kan fyllas i manuellt efter spelade matcher, för detta krävs 

naturligtvis inloggning. Vidare finns en sida för att visa statistik, spelare för spelare. 

Gästbok, aktivitetskalender samt bildgalleri är i övrigt de stora funktionerna på sajten.  

3.3 Framtagande av kravspecifikation 

För att kunna bygga kundens webbplats behövdes en kravspecifikation. Därför 

gjordes en analys av vad för information som vi måste ha för att kunna skriva 

kravspecifikationen. Ett antal frågor arbetades fram och därför blev det lämpligt att 

skriva kravspecifikationen utifrån en intervju med en representant från FC Syrianska 

Linköpings styrelse, se hela intervjun i bilaga 1. Frågorna var utarbetade så att de 

skulle besvara vilka funktionaliteter som webbplatsen skulle innehålla, om det var 

något övrigt innehåll som var väsentligt för kunden samt om de hade några egna 

tankar eller idéer kring den. Utifrån intervjun gjordes en kravspecifikation som 

delades upp efter funktioner och rent grafiskt innehåll som FC Syrianska ville ha med. 

Det bestämdes vad som skulle prioriteras högst och vad som var mindre viktigt och 

fick göras i mån av tid. För att lättare kunna skapa ett förslag på design som 

föreningen skulle bli nöjda med passade vi på att fråga om de hade några egna idéer 

kring designen. Det hade de inte direkt förutom just vilka färger som skulle prägla 

webbplatsen. Den färdiga kravspecifikationen blev enligt följande: 

 

Funktioner som ska finnas på webbplatsen (skall-krav) 

 Nyheter - möjlighet att skapa, redigera samt ta bort 

 Nyhetsarkiv - där alla nyheter läggs in och kan ge en mer överskådlig bild 

 Bildgalleri – ladda upp bilder, skapa och redigera bildgallerier 

 Gästbok – som administratör ska kunna redigera 

 Kalender – där administratör kan lägga in samt redigera händelser i föreningen 

 Bildspel – Där lagets spelare visas en och en för att sedan skiftas efter en givet 

tidsintervall  

 

Funktioner som skapas i mån av tid (utökade krav) 

 Möjlighet för behörig att ladda upp dokument 

 ”Veckans fråga” – En frågeställning där webbplatsens besökare kan rösta på 

ett av givna svarsalternativ 

 Spelarstatistik  
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Viktigt innehåll som måste finnas på webbplatsen (skall-krav) 

 Plats för annonsytor 7-10 stycken, varav minst en extra stor för huvudsponsorn 

 Serietabell  

 Resultat från senaste matchen 

 Datum och tid för nästa match 

 

Designmässiga önskemål 

 De färger som ska dominera webbplatsen är samma som i FC Syrianska 

Linköpings logotyp; vinröd, svart och gul. 

 

Utöver de krav som kunden ställde på webbplatsen har Teamweb också interna krav 

på det de utvecklar. De innebär framförallt att webbplatsen både ska fungera korrekt 

och få korrekt utseende i de senaste versionerna av de webbläsare som är mest 

använda. Vid tiden för detta examensarbete var de Internet Explorer, Firefox samt 

Chrome (idg.se, 2010) och när det gäller Internet Explorer ska webbplatsen även 

fungera i något äldre versioner, från IE6 och framåt. 

3.4 Designförslag 

Nästa steg i arbetsgången bestod i att ta fram ett förslag på design utifrån det som 

framkom i kravspecifikationen och sedan presentera det för kund. Design är svårt att 

styra strikt genom en kravspecifikation om inte kunden själva har en bild som kan 

visa precis hur den vill ha det. Någon sådan bild hade inte FC Syrianska så därför 

gjorde vi ett förslag på en design som sedan gavs till styrelsen för ett godkännande.   

Tanken med webbplatsen var att den skulle präglas av föreningens logotyp. Därför 

används denna både i bakgrundsbilden och som en iögonfallande detalj precis till 

höger om menyn, där den även gestaltas med en form av bakgrundsljus för 

visualiseringens skull. Vi ville även att logotypen skulle få en central placering på 

sidan och därför testades att lägga in den som en transparent bakgrund till boxarna 

med nästa match samt senaste match. Resultatet blev lyckat så vi behöll det. Istället 

för att använda en traditionell banner som presenterar själva webbplatsen tänkte vi att 

kunden istället kunde lägga in huvudsponsorns logotyp. Där skulle den få en stor plats 

och bli allra mest synliggjord, precis som kunden uttryckligen hade önskat. För själva 

kroppen på sajten, alltså partiet under menyn, testades en uppdelning med två spalter. 

En vänsterspalt där information som var önskvärd att låsa till en fast position skulle 

kunna placeras. Oavsett hur besökaren sedan navigerar sig runt på sajten var tanken 

att denna spalt skulle kunna hållas intakt. En box som kortfattat presenterade nyheter 

lades överst i vänsterspalten. Tanken var ge besökaren en översikt av nyheten för att 

förhoppningsvis få denne att vilja läsa hela nyheten. En liten bild i vänsterkant och en 

nyhetsrubrik med underliggande ingress fick därför räcka. Genom att klicka på denna 

nyhetsöversikt var tanken att hela nyheten skulle visas i högerspalten. Under den 

beskrivna boxen med nyhetsöversikter lades en stor och synlig länk till nyhetsarkivet, 

som skulle få en egen sida och visas i högerspalten vid klick på länken. Tabellen är 

naturligtvis en sådan komponent på sajten som ska ligga i vänsterspalten. I och med 

att det är en webbplats för en fotbollsförening hör tabellen till det som ska ha en 

centralt knuten plats där den alltid ligger. Tabellen är förmodligen en av de mest 



 

8 

intressanta detaljerna för många besökare och därför ska de som besökt webbplatsen 

tidigare veta precis var de ska titta för att se tabellen och nya besökare ska lätt kunna 

hitta den. Med andra ord bör den låsas till sin plats på sajten. Veckans fråga, om den 

nu skulle implementeras, passade bra under tabellen. Högerspalten fick en större 

bredd än vänsterspalten för att nyheterna i sin helhet ska kunna visas där. Medan 

vänsterspalten visas näst intill oförändrad oavsett vilken sida som visas var tanken att 

högerspaltens innehåll skulle variera beroende på sidans innehåll. Det är exempelvis i 

högerspalten som spelartruppen visas om sidan Truppen (undersida till A-laget) väljs i 

menyn, medan vänsterspalten är intakt. Längst ned på sajten passade lämpligt för 

några annonsplatser. I figur 3 visas det färdiga designförslaget som visar sidan A-

laget.  

 

3.5 Prototyp 

När designförslaget blivit godkänt av styrelsen kunde arbetet med att ”bryta” från bild 

till kod starta. Själva webbplatsen skulle börja byggas och mallen som skulle 

användas för startsidan byggdes upp allra först. När den var färdig fick den fungera 

som en prototyp för hur webbplatsen skulle komma att bli rent layoutmässigt. Under 

prototypens byggande upptäcktes vissa detaljer som behövdes justeras från 

designförslaget. Sådant som var svårt att se från första början, men som upptäcktes 

vid byggandet. En sådan detalj var att det blev alldeles för lite yta kvar under boxen 

med nyhetsöversikterna i vänsterkolumnen. Veckans fråga behövde mer yta när fler 

svarsalternativ än två användes, som i designförslaget och dessutom visade det sig att 

vissa webbläsare krävde mer yta för att texten skulle få plats. I och med att tabellen 

hade en sådan central roll förkastades även idén om att endast visa tabellplacering för 

FC Syrianska samt laget precis ovan och under. Hela tabellen användes istället vilket 

såklart krävde mer plats. Därför ordnades ett möte med en representant ur FC 

Syrianskas styrelse. Vid detta möte bestämdes att det fick räcka med att visa fyra 

stycken nyhetsöversikter i vänsterkolumnen istället för sex stycken så det totalt kom 

Figur 3: Det färdiga designförslaget 
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att visas sju nyheter på webbplatsen som helhet (tre stycken i högerspalten och fyra i 

vänster). Därmed frigjordes mer plats till att utöka givna detaljer i vänsterspalten. 
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Figur 4: Webbplatsens grundläggande layout som är uppbyggd av ett antal CSS-boxar. 

 

4 Design & implementation 

Här beskrivs det stora arbetet som infattade skapandet av FC Syrianska Linköpings 

webbplats, både rent grafiskt (designmässigt) samt innehålls och funktionsmässigt. 

Detta gjordes fullt ut i Teamwebs publiceringsverktyg och de mest centrala delarna i 

Joomla för att sedan kunna utvärdera och jämföra de båda systemen.   

4.1 Byggande av webbplatsen i Teamwebs publiceringsverktyg 

Webbplatsens uppbyggnad, i Teamwebs publiceringsverktyg, kan beskrivas utifrån 

olika moment. Här nedan kommer vi att förklara mer ingående om de olika 

momenten.  

4.1.1 Mallar 

För att bygga upp själva strukturen till en viss sida skapades mallar. I huvudsak kom 

mallarna att bestå utav kod från HTML, CSS samt PHP. Mallarna byggdes därför i 

PHP-filer (filer med ändelsen .php), eftersom det är en förutsättning för att PHP-

koden ska kunna tolkas. Eftersom mallarnas uppgift är att bygga upp en struktur kom 

ett flertal boxar (egen översättning från engelskans div) att användas. Med box menas 

inkapslad kod som styrs från en given deklaration i CSS. CSS-koden skrevs i egna 

filer och inkluderades i mallen. Ett antal sådana CSS-boxar utgjorde grundstrukturen 

för hela webbplatsen och förekom därför i alla mallar. Figur 4 nedanför illustrerar vad 

dessa CSS-boxar fyller för funktion för webbplatsens grundläggande layout.  
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Vid webbplatsens färdigställande kom totalt fem stycken mallar att användas. En 

startmall som startsidan byggdes upp av, en mall för FC Syrianskas a-lag, en för 

nyhetsarkivet, en för kalender och tillsist en mall som fick heta övriga sidor som 

användes för sidor som bara visade information i form av text. 

4.1.2 Sidor 

Totalt skapades åtta stycken huvudsidor, varav webbplatsens meny användes för att 

navigera till alla av dessa förutom sidan nyhetsarkiv som hade en egen länk som 

tidigare beskrivits i stycke 3.4. I figur 5 illustreras hur adressfältet ser ut när vi står på 

en undersida, exempelvis truppen som är en undersida till A-laget. Både sidan start 

(startsidan) och A-laget (sidan för seniorlaget) innehåller undersidor. Undersidorna 

visas således när muspekaren hålls över respektive huvudsida i drop-down-menyn. 

Varje sida och undersida har givetvis sitt unika identitetsnummer. Till skillnad från 

vad det gäller mallar ligger all typ av hantering av sidor i publiceringsverktygets 

användargränssnitt, eftersom kunderna ska kunna redigera innehåll i dem samt om de 

ska vara aktiverade eller inte. Dessutom finns möjlighet i publiceringsverktyget att 

skapa nya sidor, lägga till undersidor, välja vilken mall sidan ska byggas upp med, 

visa samt redigera innehåll på sidor, justera vilken banner som ska visas för aktuell 

sida, ställa in en viss sidas länkningsadress samt att välja om eller i så fall vilken 

nyhetsgrupp som ska visas på sidan.  

…/index.php?id=59&sida=12 

 

4.1.3 Nyheter och nyhetsgrupper 

För att lägga upp olika nyheter på webbplatsen används något som i 

publiceringsverktyget kallas nyhetsgrupper. För varje sida anges om och i så fall 

vilken nyhetsgrupp som denna skall visa, se figur 5. Sedan styrs hur nyheten skall 

visas från mallen via plugins. I en nyhetsplugin laddas artiklarna som skrivits i 

publiceringsverktyget ifrån databasen. En variabel sätts till id-numret för 

nyhetsgruppen efter vilken som valts för aktuell sida och det är den variabeln som 

används i databasförfrågan när artiklarna laddas in. I denna förfrågan regleras också 

hur många nyheter som skall visas. I övrigt innehåller pluginen mest kod för hur 

nyheten ska presenteras, alltså vilken CSS-box den kommer att ligga i, vars attribut 

sedan får deklareras i CSS-filen. Startsidan fick visa nyheter för hela föreningen och 

hade således en egen nyhetsgrupp. A-lagets sida hade en annan nyhetsgrupp som 

tanken var skulle visa nyheter rörande enbart a-lagsverksamheten. Slutligen visade det 

sig praktiskt att även använda två egna nyhetsgrupper för nästkommande match och 

resultatet från senast spelade match. De presenteras alltså som helt vanliga nyheter, 

men ska inte visas för någon specifik sida utan i ett specifikt område. Därför sattes 

ingen variabel efter vald nyhetsgrupp i sidhanteringen utan databasförfrågan kunde 

hårdkodas att hämta nyheter från respektive nyhetsgrupp. Totalt kom dessa fyra 

nyhetsgrupper att skapades för FC Syrianska eftersom föreningen i dagsläget saknar 

ungdomslag, juniorlag, damlag osv. Skulle exempelvis någon av dessa verksamheter 

startas upp i föreningen är det enkelt för dem att skapa en ny huvudsida samt en ny 

nyhetsgrupp och sedan länka nyhetsgruppen till den sidan.  

 

Figur 5: Sökfältet när vi står på undersidan med id-nummer 59 som tillhör sidan med id-nummer 

12. 
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Figur 8: Sidhantering i publiceringsverktyget. En röd prick med ett vitt kryss över 

symbolen med en skärm visar att sidan är opublicerad och kommer inte att visas i 

menyn. 

Figur 6: På startsidan väljs att nyhetsgruppen förening ska visas. I pluginen för att 

presentera nyheter i startsidans mall sätts då en variabel till den valda nyhetsgruppens id-

nummer så dess nyheter kan laddas in från databasen  

Figur 7: Sökfältet när nyheten med id-nummer 316 i nyhetsgruppen med id-nummer 1 visas. 

 

 

 

 

4.1.4 Visa sida 

Som framgår av figur 8 finns det vissa sidor, majoriteten av dem undersidor som är 

inställda på opublicerat läge. Detta behöver dock inte betyda att de inte visas 

någonstans på webbplatsen, utan snarare att de inte kommer att finnas med som ett 

alternativ i menyn. Vart som helst i en given mall kan en plugin läggas som länkar till 

en given sida via sidans id-nummer och därigenom kommer denna sida att visas. Det 

går helt enkelt att visa en sida i en annan. Detta görs naturligtvis rent praktiskt genom 

att lägga sidan som ska visas på en annan i en CSS-box med en specificerad storlek 

för längd och bredd. Denna typ av lösning var mycket praktisk och kom att användas 

för sådant kunden behövde ha möjlighet att redigera, men som också behövde finnas 

med i mallen, där kunden inte kan komma åt dem. På de flesta annonsytorna fick 

denna lösning appliceras. De måste ligga i en specifik CSS-box i mallen, men kunden 

måste ha möjlighet att kunna styra innehållet i dem, alltså vad som ska visas i själva 

annonsen. 

 

 

…/index.php?action=readnews&nid=316&newsgroup_id=1 
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4.1.5 Uppdatering av tabell och spelschema 

Tabellen skapades till en början i publiceringsvertyget som en vanlig tabell i en 

texteditor och visades genom en plugin. Detta medförde att all information i tabellen 

så som position, lagnamn, antal spelade matcher, målskillnad samt poäng var tvunget 

att uppdateras manuellt, om tabellen skulle hållas uppdaterad. Denna lösning tyckte vi 

inte var optimal då det skulle medföra allt för mycket uppdateringsarbete för kunden. 

Efter samtal med kund framkom att de delade dessa tankar. Lösningen på problemet 

blev de små skript, såkallade widgets, som svenska fotbollsförbundet erbjöd på sin 

webbplats. Dessa widgets får föreningar infoga på sina webbplatser för att därigenom 

få automatisk uppdaterad information från fotbollsförbundet. (svenskfotboll.se, 2010). 

Den aktuella tabellen samt seriens spelschema med inskrivna resultat från spelade 

matcher var två exempel som därför utnyttjades till FC Syrianskas webbplats. Koden 

för dessa widgets sparades som nya plugins i publiceringsverktyget och dessa plugins 

infogades i sina rätta CSS-boxar i mallarna. I skriptkoden fanns utrymme för att själv 

kunna välja färger på rubriker, vanlig text, bakgrund med mera så de rent 

utseendemässigt kunde anpassas för vilken förenings webbplats som helst. En annan 

bra egenskap som var inbyggt i skriptet var att innehållet (exempelvis tabellen) 

anpassade sin storlek efter storleken på CSS-boxen den låg i.  

Enda nackdelen användandet av dessa skript förde med sig var att laddningstiden, för 

sidorna där de användes, ökade. För tabellen var den ändå fortfarande acceptabel, men 

för spelschemat var det så som vi bedömde det ett gränsfall. Givetvis är det generella 

önskemålet i alla webbprojekt att laddningstiden skall vara så kort som möjligt, men i 

det här fallet när det handlar om en fotbollsförenings hemsida och det inte fanns några 

strikta krav på korta laddningstider fick lösningen med skripten bestå. Alternativet 

hade som sagt istället medfört mycket extrajobb för att hålla webbplatsen uppdaterad i 

och med att tabell och spelschema skulle behöva uppdateras manuellt inifrån 

publiceringsverktyget. 

4.1.6 Annonsytor 

Kunden ville som framkom i avsnitt 3.3 att det skulle finnas ett antal platser för 

annonser i varierande storlek på webbplatsen. Förutom huvudsponsorn fanns inga 

andra bilder färdiga att lägga in på någon annonsplats. För att stämma in 

annonsplatsernas storlek så det passade med webbplatsens layout samtidigt som de 

skulle följa vissa standardmått studerades vilka riktlinjer som är vanliga vid 

annonsering på Internet. The Interactive advertising Bureau (IAB), har en bra guide 

för olika typer av annonser med allt från ”upp-poppande” till så kallade skyskrapor 

(avlånga annonser i vertikalt led). Här gjordes ett urval på vilka annonsstorlekar som 

skulle passa bäst in på FC Syrianskas webbplats. Därefter gjordes i 

publiceringsverktyget nya sidor där en tabell med de givna måtten efter 

annonsstorleken skapades. I den tabellen kan sedan en bild med den aktuella 

annonsen läggas in, se figur 9. Tillsist infogades den nya sidan i en CSS-box i de 

mallar som skulle visa den aktuella annonsen. Detta gjordes med hjälp av pluginen 

visa sida som beskrivits tidigare. 
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Figur 9: En ny sida skapas där annonserna läggs in i en tabell.  

Figur 10: Kodexempel för att lägga in två bilder i bildspelet. 

 

 

4.1.7 Slumpmässigt bildspel 

Tanken med spelarbilden som visas längst till höger på webbplatsen (figur 3 på sidan 

8), i CSS-boxen right-column (figur 4 på sidan 10), var inte att en och samma bild 

skulle visas konstant hela tiden. Ett bildspel som på ett snyggt sätt kunde göra 

övergångar mellan bilder behövdes. På webbplatsen dynamicdrive.com finns massor 

med skript som är fria att använda. Där fanns ett skript som kallades ultimate fade-in 

slideslow och passade utmärkt mot vad vi sökte. Skriptets kod var uppdelad i tre delar 

varav en del skulle placeras i head-taggen på webbplatsen. En andra del lades helt 

enkelt i den CSS-boxen där bildspelet skulle visas. Tillsist behövdes ett par rader 

JavaScript och de lades i en plugin. För att få det hela att fungera behövdes några 

detaljer justeras i JavaScript-koden som vi lagt som en plugin. Först behövdes en 

variabel, wrapperid sättas till namnet på CSS-boxen som skulle innehålla bildspelet. 

Därefter behövdes höjd och bredd på de bilder som var tänkta att ingå i bildspelet 

specificeras. För varje bild som lades till i bildspelet behövde en array skapas med 

fyra fält, se figur 10. I första fältet specificerades bildens sökväg och det sista fältet en 

beskrivning som visas om bilden inte kan laddas. Fält två och tre var valbara och 

kunde lämnas tomma. Ytterligare en variabel, displaymode innehöll valalternativ för 

hur många cykler bildspelet skulle pågå, om paus skulle förekomma mellan bilderna 

samt om ordningen bilderna visades på skulle vara olika varje gång webbplatsen 

laddades om. (dynamicdrive.com, 2010). 

Ett problem som uppstod var att alla bilder vi ville använda i bildspelet inte var lika 

stora på bredden och därför fick bilddimensionerna sättas till den största bildens 

storlek. Då upptäcktes att en bild laddades in innan den föregående bilden försvunnit. 

Således med lite olika storlekar på bilderna syntes hur de hamnade på varandra. Vi 

lyckades inte justera detta på något vis i koden, så därför fick lösningen bli att förstora 

vissa bilder och lägga in samma bakgrundsfärg som på övriga webbplatsen. Tanken 

från början var att inte använda någon bakgrundsfärg alls på bilderna.  

 

imagearray: [  

["images\image1.jpg", "", "", "image1 description."],  

["images\image2.jpg", "", "", "image2 description"]   

] 
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Figur 11: Här väljs vilken veckans fråga som ska visas på startsidan 

 

4.1.8 Veckans fråga 

Veckans fråga fungerade i Teamwebs system ungefär som upplägget för 

artikelhantering. En plugin infogades där en variabel får innehålla id-numret på den 

aktuella veckans fråga som valts för sidan, se figur 11. Frågan hämtas i databasen och 

visas i en given CSS-box vid namn quiz. I publiceringsverktyget finns en meny där 

webbansvarig kan gå in och skapa nya veckans fråga med givna svarsalternativ. 

 

4.1.9 Bildgalleri 

En inbyggd funktion som fanns i publiceringsverktyget var att skapa ett bildgalleri. 

För att göra det så enkelt som möjligt för den webbansvarige att skapa bildgallerier 

gjorde vi ett exempel som sedan skulle gå att ta efter eller rent av utnyttja fast med 

nya bilder. De bilder som var avsedda att ingå i bildgalleriet laddades upp till 

publiceringsverktyget och ett antal inställningar fixades, som gick ut på vilken 

ordning bilderna skulle ligga i och liknande. När allt det var klart genererades flash-

koden för bildspelet. Denna kod kopierades och infogades i en undersida till startsidan 

vid namn bildgalleri. Därmed hade ett exempel-bildgalleri skapats och gick att gå till 

via menyn under Startbildgalleri.       

 

 

 

 

 

Figur 12: Den färdiga  

webbplatsens utseende 
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Figur 13: Exempelkod för att inkludera positionen left för moduler i en mall. Denna position 

kommer att ligga i CSS-boxen question. 

 

4.2 Byggande av webbplatsen i Joomla 

För att göra rapportens frågeställning intressantare och lättare att besvara valde vi att 

bygga upp en del av FC Syrianskas webbplats i ett annat publiceringsverktyg än 

Teamwebs. Tidsbegränsning gjorde att endast den grundläggande layouten och 

funktionerna hann med att implementeras. Som andra publiceringsverktyg valdes 

Joomla på grund av faktorer som att det är en programvara som är fri att använda samt 

att Joomla är ett stort och etablerat publiceringsverktyg som många lovordar. 

(opensourcecms.com, 2010).  

4.2.1 Installation & inlärning 

Det var inga svårigheter att hitta dokumentation kring Joomla, snarare föreföll det sig 

så att det fanns så mycket och robust dokumentation att det var svårt att hitta svaren 

på de frågor vi hade. Således avsattes mycket jobb till att prova sig fram och försöka 

lära sig så mycket som möjligt på egen hand. 

För att kunna installera Joomla behövdes en webbserver. Valet föll på wampserver 

som är ett serverpaket innehållandes en apache webbserver, PHP samt 

databashanteraren MySQL. Joomla laddades ned och installerades lokalt på 

webbservern som localhost. 

4.2.2 Mallar & moduler 

Det första som undersöktes var hur webbplatsens grundläggande uppbyggnad 

konstrueras i Joomla, alltså hur hanteringen av mallar fungerar. Mallhanteringen 

hittades under menyalternativet Template manager. Lösningen som vi fann enklast för 

att skapa webbplatsens grundstruktur i Joomla bestod i att endast ha en mall för alla 

sidor. Det som vi hittills i rapporten använt terminologin plugins för hette moduler i 

Joomla. Plugins fanns också i Joomla, men där kodades istället händelser, något som 

vi aldrig kom att använda i det här arbetet. Istället för att inkludera en modul direkt i 

mallen inkluderades istället en position för en modul, se figur 13.  

 

Sedan fanns det något som kallades för modulhanteraren och där fanns alla moduler 

som lagts in i publiceringsverktyget listade. I modulhanteraren tilldelades sedan 

modulerna som skulle användas en viss position som infogats i mallen. Därigenom 

kunde en given modul visas på en given plats på webbplatsen. Där hanteringen av 

enskilda sidor sköttes i Joomla fick vi sedan fylla i vilka moduler som skulle synas på 

vilka sidor. Genom denna lösning gavs sidhanteringen större betydelse och 

mallhanteringen blev en mindre central del av arbetet. Det gjorde att det blev enklare 

att kunna flytta runt olika moduler på webbplatsen och kunden kunde därigenom få en 

större kontroll över själva layouten. 

 

<div class="question"><jdoc:include type="modules" name=”left” /></div> 
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Figur 14: Startsidans utseende efter att mallen byggts klart 

 

Några grundmallar fanns med i Joomla efter installation och var klara att använda från 

början, vi ville dock skapa en egen mall och börja bygga upp den från början. Det var 

dock inte helt lätt att hitta hur nya mallar kunde skapas. Det visade sig tillslut att det 

inte gick att skapa nya mallar inifrån Joomla. Utan istället fick en ny katalog skapas i 

installationskatalogen för Joomla under templates och där kunde PHP- samt CSS-filer 

läggas som var tänkta att utgöra mallen. Alla mallar behövde dessutom ha en 

tillhörande XML-fil med vissa metadata om mallen. Bland annat skulle alla CSS-filer 

som mallen använde sig av vara med samt alla namn på de positioner som skulle 

kunna inkluderas i mallen. När väl det var gjort kunde den nya mallen hittas inifrån 

Joomla och väljas att användas. Redigering av mallarna var sedan mycket enkelt. 

Efter att ha valt en given mall fanns det alternativ för både att redigera själva mallen 

(PHP-fil) och CSS-filen. Då visades koden som i en texteditor, likt notepad. Tillslut 

när mallen var färdigbyggd och vi valt vilka moduler som skulle visas på startsidan 

fick den utseendet som i figur 14. 



 

18 

Figur 15: Exempel på hur en modul kan beskrivas i XML. 

 

4.2.3 Tabell 

För att få den aktuella tabellen på webbplatsen användes samma skript från svenska 

fotbollsförbundet som när funktionen implementerades i Teamwebs 

publiceringsverktyg. Skriptet lades i en modul och infogades i mallen enligt det sätt 

som beskrevs i föregående avsnitt. I Joomla skrivs moduler i egna filer i PHP eller 

JavaScript som vanligt, men för att kunna använda dem behövs också en beskrivning 

av dem i en XML-fil, se exempel i figur 15. Filen innehållandes modulkoden samt 

XML-filen sparades sedan i en egen katalog i mappen modules som ligger precis 

under rotkatalogen Joomla på servern där det installerats. Därefter kunde modulen 

hittas i modulhanteraren. 

 

  

4.2.4 Nyhetshantering 

För att hantera nyheter i Joomla används ett system med artiklar, kategorier och 

sektioner. Kategorier och sektioner användes för att organisera artiklar och förenkla så 

att relaterade artiklar visas på samma sida. Nyheter skrivs i artiklar som sedan i 

hanteraren av artiklar i Joomla kan publiceras i en eller flera kategorier. Kategorierna 

kan därefter läggas i en eller flera sektioner och tillsist valdes vilka sektioner eller 

kategorier som skulle visas på vilka sidor. Vi upplevde det dock som rörigt med tre 

nivåer som detta system innebär. Det var svårt att få en ordentlig överblick om hur allt 

samverkar. Detta ställde bara till oordning när nyhetsfunktionerna på webbplatsen 

skapades och det var svårt att få till så rätt nyhet visades på rätt plats. Något som vi 

upplevde som enkelt och överskådligt var däremot vyn för artikelpublicering. Vilka 

artiklar som för närvarande fanns publicerade på startsidan låg uppradade under 

menyalternativet front page manager. Där behövdes det inte tas någon hänsyn till 

vilka kategorier eller sektioner som artiklarna låg i utan det var enkelt och gick snabbt 

att välja vilka artiklar som skulle visas på startsidan.  

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<install version="1.5" type="modules" group="user"> 

 <name>example</name> 
 <author>Joomla! Project</author> 

 <creationDate>April 2010</creationDate> 

 <version>1.0</version> 
 <description>Example XML-file for Joomla modules</description> 

 <files> 

       <filename module="example">example.php</filename> 

 </files> 

</install> 
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Figur 16: Modulhanteraren i Joomla. Här tilldelas modulen till veckans 

fråga en position i mallen 

4.2.5 Veckans fråga 

Under menyalternativet komponenter skapades innehåll till den inbyggda funktionen 

som hette polls, där helt enkelt omröstningar kunde skapas som vi behövde för 

veckans fråga. Det första vi gjorde var att skriva en fråga i ett formulär och givna 

svarsalternativ till den och spara under ett valt namn. Sedan användes en modul som 

följde med installationen av Joomla för att kunna visa en sådan omröstning. I 

modulhanteraren fick vi sedan öppna denna modul. När väl det var gjort fanns ett 

antal inställningar att göra, exempelvis i vilken position i mallen modulen skulle 

läggas i. Detta illustreras i figur 16.  
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5 Avstämning mot kravspecifikation 

Här går vi igenom och stämmer av att alla skall-krav i kravspecifikationen har 

uppnåtts och vilka utökade krav som implementerats.  

5.1 Avstämning 

Den nya webbplatsen innehåller nu följande: 

 Nyheter indelade i två nyhetsgrupper, en för föreningen i stort och en för A-

laget. 

 Ett nyhetsarkiv där gamla nyheter kan hittas 

 Serietabell för A-laget, uppdaterad automatiskt genom svenska 

fotbollsförbundet, via deras skript 

 Veckans fråga där besökare kan rösta i en fråga, genom att välja ett 

svarsalternativ 

 Sju stycken annonsplatser i fyra olika storlekar 

 Spelschema där matchresultat fylls i automatiskt via skript 

 En kalender uppdelad efter månader där viktiga händelser kan fyllas i 

 En gästbok 

 Möjlighet skapa bildgalleri 

 Centralt placerad information om nästa match och resultatet från föregående 

match  

Alla skall-krav ifrån kravspecifikationen är alltså uppfyllda och dessutom veckans 

fråga samt dokumentuppladdning som var två utökade krav. 

5.2 Olika webbläsare 

Förutom kundens krav hade Teamweb interna krav på att webbplatsen skulle fungera 

och se bra ut i de mest använda webbläsarna. När webbplatsen kodades användes 

främst Mozilla Firefox(3.6.2) och Google Chrome(5.0.375.126). Av erfarenhet vet vi 

att Internet Explorer 6 inte följer webbstandarden speciellt bra och därför behövdes 

stickprover göras med jämna mellanrum i denna webbläsare för att se om sajten i alla 

fall såg okej ut och att funktionerna fungerade. Det största problemet är att IE6 inte 

tolkar CSS-taggarna margin samt padding lika som de flesta andra webbläsare. Som 

följd av det hamnade vissa objekt på en helt annan plats i IE6. Den generella 

justeringen som behövde göras för att objekten skulle hamna på rätt plats var att 

förstora CSS-boxarna en aning så att saker och ting inte hamnade utanför gränserna.    

5.3 Gamla och nya webbplatsen  

En snabb granskning av gamla webbplatsen gjordes och jämfördes med en nya.  

Föreningen har i sin nya webbplats fått en egen unika design som är uppbyggd kring 

dess logotyp och färgerna i den. Detta istället för den strikta mall som gamla 

webbplatsens layout var uppbyggd med och som många andra idrottsföreningar också 
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använder. Den nya mer unika designen är enligt vårt tycke ett stort lyft för 

webbplatsen. Dessutom får inte glömmas att föreningen nu har möjlighet att själv 

styra över sajtens utseende på många olika sätt, genom olika inställningar och val i 

publiceringsverktyget. Tillgång till egna annonsplatser för sponsorer är något som 

föreningen inte hade tillgång till på sin gamla webbplats, vilket nu kan generera lite 

pengar. 
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6 Diskussion 

Idag finns det en stor uppsjö av olika publiceringsverktyg ute på marknaden och det 

blir allt svårare att hitta just det som passar ens egen situation bäst. Att välja rätt 

publiceringsverktyg för rätt ändamål är en högst avgörande faktor för hur lyckad 

slutprodukten blir. Många publiceringsverktyg är byggda för vissa specifika uppgifter, 

exempelvis för att bygga en blogg eller ett forum. Sedan finns det publiceringsverktyg 

som är mer generellt inriktade, för att skapa vanliga webbplatser, där vissa är små och 

enkla för utveckling av mindre sajter och andra är större där webbutiker och stora 

webbportaler är fokus. Olika publiceringsverktyg har således olika mycket 

funktionalitet inbyggt och även inom olika områden. I ett givet webbprojekt kan 

säkerligen flera olika publiceringsverktyg användas med gott resultat, men där 

webbutvecklaren måste koda olika mycket själv beroende på valet. 

Vidare får inte glömmas att tid också måste läggas på utbildning av den 

webbansvarige som sedan ska hålla webbplatsen uppdaterad genom 

publiceringsverktyget. Framförallt är det av stor vikt i projekt som i det här slaget där 

kunden är en förening. Det går inte att ta för givet att den som är webbansvarig har 

stor erfarenhet av datorer. 

6.1 Jämförelse  

Teamwebs publiceringsverktyg har ett enligt oss lättorienterat gränssnitt vilket gjorde 

att vi upplevde att det var enkelt och gick snabbt att sätta sig in i. Att så också var 

fallet tycker vi också framkom när vi försökte sätta oss in i Joomla, vilket tog 

betydligt längre tid att lära sig. Joomla visade sig vara ett mer robust 

publiceringsverktyg till vilket det förvisso fanns mycket dokumentation om, men vi 

insåg snabbt att Joomla innehöll många funktioner och valmöjligheter som en 

webbplats av det mindre slaget inte har så stor nytta av. Bara en sådan sak som att 

Joomla innehöll ett helt menyalternativ enbart för menyredigering påvisar detta. Till 

FC Syrianskas webbplats användes bara en meny och den infogades på webbplatsen 

via en plugin och således användes inte de redigeringsalternativ som fanns i Joomla. 

Vidare hade Teamwebs publiceringsverktyg ett enkelt system för att skriva nyheter 

till webbplatsen. Detta bestod av artiklar som sedan lades in i olika nyhetsgrupper 

som i sin tur kunde visas på vissa specifika sidor. Hade FC Syrianska således haft 

många fler lag så som damlag, juniorlag och ungdomslag hade alla kunnat få en egen 

nyhetsgrupp och därmed fått sina egna nyheter på respektive sida på webbplatsen. 

Detta system anser vi vara både lättförståeligt och logiskt och var inga problem att 

bygga webbplatsen efter. I Joomla fanns det många fler nivåer i hur artiklar 

distribuerades. Vi förstod aldrig riktigt vad som var det praktiska med att ha så många 

olika kategorisystem för artiklar, men det fyller säkert sin funktion på mycket stora 

webbplatser. Vid utveckling av en mindre webbplats som gjorts i detta arbete blev det 

bara rörigt och Teamwebs system var helt klart att föredra på denna punkt. 

Båda publiceringsverktygen använde sig av plugins (kallades som sagt moduler i 

Joomla), för att koda dynamiskt innehåll. I Teamwebs system var det mycket enkelt 

att infoga dessa i en given mall. Plugins kunde skrivas direkt i publiceringsverktyget 

så det var bara att skriva koden i någon valfri utvecklingsmiljö, kopiera och lägga in i 

publiceringsverktyget och spara. I Joomla blev arbetet med att skapa nya moduler 
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större och fler element var tvungna att tas i beaktning. Skrivandet av XML-filer och 

se till att dessa hamnade i samma katalog var en uppgift till utvecklaren.  

De allra enklaste funktionerna som exempelvis att skapa en omröstning som behövdes 

för veckans fråga fanns inbyggt i båda publiceringsverktygen och var enkelt att 

administrera.  

Hanteringen av mallar sköttes på olika vis i de två systemen. Joomla var mer 

modulbaserat och inkluderade positioner som moduler kunde tilldelas i mallen. Sedan 

lades mer vikt vid att vid redigeringen av enskilda sidor välja vilka moduler som 

skulle synas och inte på olika sidor. I Teamwebs publiceringsverktyg gjordes fler 

mallar, en för varje skillnad i strukturell uppbyggnad mellan olika sidor. Mallarna är 

något som endast utvecklaren har tillgång till inne i publiceringsverktyget, medan 

hanteringen av enskilda sidor överlåts till kunden att sköta. I Joomla hade således 

kunden själv större möjlighet att styra vilka moduler som skall visas på olika sidor.  

6.2 Andra lärdomar av arbetet  

Vad kan vi då konstatera efter att ha byggt upp en webbplats för FC Syrianska i 

Teamwebs publiceringsverktyg och sedan stora delar av den i Joomla? För det första 

att överhuvudtaget när publiceringsverktyg används vid webbutveckling tar det ett tag 

att sätta sig in i det och lära sig hur det är uppbyggt och fungerar. Hur mycket tid det 

finns avlagt för utvecklingen av en webbplats är alltså en betydande faktor och som 

tidigare nämnts finns både mer och mindre avancerade publiceringsverktyg. Det 

grafiska gränssnitt för publiceringsverktyget spelar naturligtvis en stor roll för hur 

lång tid det tar att sätta sig in i och hur överskådligt det uppfattas. Anledningen till att 

vi uppfattade Joomla som en aning rörigt och svårorienterat kan till en del förklaras i 

att vi arbetat en längre tid i ett system och lärt oss dess fördelar för att sedan gå över 

till ett helt annat. En van Windows-användare byter inte helt smärtfritt över till Linux 

över en natt och lite av den effekten gäller nog här också.  
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7 Slutsats  

Efter att ha byggt upp en webbplats för FC Syrianska Linköping i Teamwebs 

publiceringsverktyg och stora delar av den i Joomla finns det nu underlag för att 

besvara frågeställningen.  

Efter att ha jämfört Teamwebs publiceringsverktyg med Joomla har vi också kunnat 

dra flera slutsatser. Teamwebs system hade fördelar för sin enkelhet. Det hade ett 

användarvänligt grafiskt gränssnitt som gick förhållandevis snabbt att sätta sig in i. 

Eftersom projekttiden var kort får det ses som en klar fördel eftersom själva 

byggandet av webbplatsen tar mycket tid. Vidare var artikelhantering logiskt upplagd 

och det var lätt att förstå hur den hängde ihop. Publiceringsverktyget hade även de 

inbyggda funktionerna som eftersöktes i detta projekt, vilket underlättade. En fördel 

med Joomla är att många färdigbyggda plugins finns att ladda ned och är fria att 

använda i webbprojekten. Joomla hade också fler funktioner inbyggda som kan 

komma till användning vid utveckling av större webbplatser, men i detta projekt 

utnyttjades inte speciellt många av dem. Joomla gav dessutom större valmöjligheter 

för kunden att själv välja vilka moduler som skulle visas på vilka sidor, då mer vikt 

hade flyttats från mallhantering till sidhantering. Den sistnämnda av dessa två har 

alltså kunden möjlighet att styra över, medan endast utvecklaren har tillgång till 

mallhanteringen.  

Som vi konstaterat i avstämningskapitlet har allt som fanns med som skall-krav i 

kravspecifikationen byggts med lyckat resultat och dessutom fanns tid till att skapa 

veckans fråga samt möjlighet att ladda upp dokument, vilket var två utökade krav. Det 

innehåll som kunden efterfrågade finns med och designen som ritades upp i 

designförslaget lyckades vi bygga upp. Därmed konstaterar vi att Teamwebs 

publiceringsverktyg mycket väl får anses fullvärdigt för att konstruera en mindre 

webbplats av detta slag.  

Ska ett av de fria publika publiceringsverktygen som finns att hämta på nätet 

användas för byggandet av webbplatser av denna karaktär bör ett litet system väljas 

för att undvika långa inlärningstider. Dessutom kan mycket tid sparas om systemet 

har många av de funktionaliteter som behövs inbyggt och att de kan administreras på 

ett enkelt sätt.  Det är lätt att stirra sig blind på att ett visst system får bra kritik och är 

populärt, men frågan som bör ställas är hur väl detta system matchar den aktuella 

kravprofilen som kunden har.  
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Bilaga 1 - Intervju 

Tuncay Yüksel, vice ordförande FC Syrianska Linköping  

 

Vad var anledningen till att ni ville skaffa er en ny webbplats? 

-Vi ville ha en mer professionell sida, vi har alltid tidigare använt alternativ som varit 

gratis med dåligt uppdaterade sidor, design vi inte riktigt varit nöjda med som följd. 

Det här blir ett lyft för oss eftersom vi kommer att locka flera sponsorer och fler unika 

besökare till vår sida. 

 

Visste ni vad ett CMS var innan ni kontaktade Teamweb? 

-Nej, faktiskt inte. 

 

Men, tycker ni nu att ni nu fått tillräckligt mycket information om vad det 

innebär? 

-Ja nu när vi fått lite mer information vet vi vad det handlar om och det är naturligtvis 

en fördel om sidan blir så lätt för oss att uppdatera. 

 

Vad vill ni ha för funktionalitet på er webbplats? 

-Gästbok, bildgalleri, nyheter med tillhörande nyhetsarkiv, kalender, tabell, senaste 

match och nästa match.  

 

Vill ni ha möjlighet att ladda upp dokument?   

-Vi tar sådant internt i styrelsen så idag är behovet inte så stort av att ha det på 

hemsidan.  

 

Vad sägs om att ha en omröstning på hemsidan för att låta era besökare kunna 

tycka till om saker och ting?  

-Det skulle vi kunna ha, men det är inget måste. 

 

Vilka färger ska vi bygga webbplatsen kring? 

-Rött och gult som är våra nationalfärger. 

 

Något övrigt som är viktigt att det finns med på sidan? 

-Vi vill ha ett antal annonsytor på sidan för våra sponsorer. Så någonstans omkring tio 

annonsplatser vore bra. 

2010-04-23.  

 


