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Sammanfattning
Målet med detta projektet har varit att utveckla en webbplats åt ett företag med 
webbutveckling och användbarhet som kärnverksamhet. För att knyta designen 
och layouten till företagets verksamhet, så har projektet  valt att titta på vad 
typografi för webb innebär, och hur det kan implementeras på webbplatsen. 
Resultatet ska ligga till grund för projektets webbplats samt framtida produkter 
och tjänster till företaget. Webbplatsen har utvecklats som ett tema för 
innehållshanteringssystem WordPress, tillsammans med ett eget 
insticksprogram för att utöka funktionaliteten till att innefatta en kontakt 
funktion. Det kompletta temat, typografi, layout och dess funktioner har 
utvecklats genom att använda HTML5, CSS samt PHP, tillsammans med en 
lokal webbserver och relationsdatabsen MySQL. Rapporten följer projekts 
utveckling av en webbplats som är både dynamisk och anpassar sin typografi 
och layout till storleken på användarens enhet, samt presenterar produkten av 
projektet.

Nyckelord: Webbutveckling,  CSS,  HTML,  PHP,  WordPress,  Typografi,
Användbarhet, företagspresentation.
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Abstract
This project account for the development of a WordPress theme, with 
typography as a starting point, which is suitable for the presentation of a 
company. The project shows how to extend the functionality of the theme, by 
developing a plugin that offers a contact form, with a CAPTCHA function. The 
project examines the concept of web based typography, and offers solutions of 
how to implement its findings in a WordPress theme, by using HTML5, CSS 
and PHP, as well as looking at usability and ethical aspects, together with 
presenting its final result. 

Keywords: Web development, HTML5, CSS, PHP, WordPress, Typography. 
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Företagspresentation med WordPress och Typografi
Ken Bergman 2017-06-02

Innehållsförteckning
Sammanfattning................................................................................................iii

Abstract..............................................................................................................iv

Terminologi.......................................................................................................vii

1 Introduktion..............................................................................................1
1.1 Bakgrund och problemmotivering.........................................................1
1.2 Övergripande syfte.................................................................................2
1.3 Avgränsningar........................................................................................2
1.4 Konkreta och verifierbara mål................................................................2
1.5 Översikt..................................................................................................3

2 Teori............................................................................................................4
2.1 Webbutveckling......................................................................................5
2.2 Användbarhet.........................................................................................5
2.3 Typografi................................................................................................7
2.4 Responsiv Design...................................................................................9
2.5 WordPress.............................................................................................11
2.6 Säkerhet................................................................................................12

3 Metod.......................................................................................................13
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Terminologi

Akronymer/Förkortningar

.htaccess Konfigurationsfil för Apache webbserver.

CAPTCHA Även kallad robotfälla, en funktion med avsikt att 
kontrollera om en användare är en människa eller en 
robot.

CMS Content Management System, 
innehållshanteringssystem på Svenska. Ett system 
som hjälper till att administrera, redigera och visa en 
webbplats samt dess material.

Kromatiska färger Färger som domineras av en viss våglängd eller 
nyans.

Nonce Funktion i WordPress som skapar en hemlig nyckel 
som kan användas för att kontrollera källan på ett 
skickat formulär.

Responsiv design Layout som anpassar sig till användarens enhet.

Typografi Hur text framställs och visas.

Viewport Området på en skärm där innehållet visas för 
användaren.
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1 Introduktion
W-Store är arbetsnamnet på ett deltidsföretag som planeras att startas, 
sommaren/hösten 2017, vars verksamhet är webbutveckling samt 
användbahetstjänster, med ett huvudfokus mot utveckling med CMS 
WordPress. 

Företaget är behov av en webbplats, som ska förmedla dess verksamhet på ett 
lämpligt sätt, med användbarhet och typografi som huvudfokus. Dess layout 
och typografi ska vara är responsiv, det vill säga att den anpassar sig 
automatiskt till olika storlekar beroende på skärm och enhet, med bibehållen 
tillgänglighet till funktioner och innehåll.

Anledningen till att jag valt att arbeta med just WordPress, är för att det har en 
hög igenkännings faktor, vilket gör att många kunder, i behov av en webbplats, 
känner till systemet och kan använda det. Därutöver har WordPress öppen 
källkod, samt en stor community bakom sig, vilket har gjort att det finns 
mycket aktuell information, guider och support att ta del av. Det tillsammans 
med dess inbyggda funktioner, samt stora mängd insticksprogram, underlättar 
och påskyndar utvecklingen, då man slipper uppfinna hjulet på nytt. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering

I takt med att fler E-butiker, medier t.ex. bloggar och nyheter samt olika 
samhällsfunktioner använder Internet, så växer även behovet av att användarna 
kan ta till sig informationen på ett optimalt sätt, genom användbarhet och 
framförallt läsbarhet. Detta kan uppnås med typografi som är anpassad efter  
syftetet, samt att layouten och presentationen av materialet är gjort för att visas 
upp på olika enheter och storlekar, med bibehållet syfte. 

I praktiken kan användbarhet och läsbarhet innebära en ökad konverteringsgrad 
för t.ex. en webbutik. Om användarna inte kan ta till sig information på ett 
meningsfullt sätt, så kan det leda till att felaktigt information sprids eller 
missuppfattas, vilket i slutändan kan leda till ekonomiska förluster, p.g.a en 
kund inte kan förstå hur man hittar varor eller genomför en betalning, i en 
webbutik.

Då det finns grupper i samhället, med olika funktionshinder, samt att tekniken 
idag gör det möjligt att samla in stora mängder personlig information, 
förhållandevis enkelt, gör att det finns etiska aspekter för en webbutvecklare att 
ta hänsyn till, vad gäller bl.a. användbarhet och integritet.

Detta gör att det finns både ett ekonomiskt samt tekniskt intresse av att titta på 
hur det går att uppnå användbarhet genom att skapa en responsiv webbplats, 
som anpassar sin layout och innehåll till användarens enhet, tillsammans med 
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en underbyggd typografi, och samtidigt titta på de etiska aspekterna av 
projektet.

1.2 Övergripande syfte

Projektets övergripande syfte är att ta reda på vad som definierar användbarhet 
med fokus på typografi anpassat för Internet, samt med vilka metoder resultatet 
kan implementeras i utvecklingen av en webbplats av typen 
företagspresentation med WordPress som grund. Därutöver syftar projektet att 
titta på utvecklingen av insticksprogram för WordPress samt säkerheten kring 
systemet. Resultaten och metoderna av projektet kommer att användas av 
företaget till dess framtida verksamhet och produkter.

1.3 Avgränsningar

Projektet har fokus på att utveckla ett tema för WordPress, och går inte in på hur
systemet installeras och konfigureras på en webbserver. Sökmotor optimering är
ett stort och komplext område som projektet inte berör mer än att påvisa vilket 
insticksprogram som kommer att användas av den färdiga webbplatsen.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Projektets mål är att undersöka vad typografi för webb innebär, samt föreslå en 
lösning på hur det går att implementera typografi och layout, som anpassar sig 
till olika skärmstorlekar. Lösningsförslaget ska ligga till grund för en webbplats 
av typen företagspresentation, som utvecklas genom ett tema för WordPress, 
med utökad kontaktfunktionalitet genom utvecklingen av ett insticksprogram, 
lämpad för ändamålet.

Projektet webbplats ska vara dynamisk och i grunden bestå av följande sidor,

• Huvudsida – Presentation av företagets primära verksamheter.

• Produkt översikt – Sida där företagets produkter presenteras.

• Produkt sida – Sida där enskild produkt presenteras.

• Tjänster – Presentations av företags tjänster, utöver teman.

• Om Oss – Presentation av företagets verksamhet och filosofi.

Företagets webbplats ska innehålla en funktion som gör att besökaren kan fylla 
i ett formulär för att kontakta företaget. Denna funktion ska utvecklas som ett 
insticksprogram för WordPress, med ett skydd mot oönskad robot användning 
av formuläret.

Utöver grundsyftet ska projektet även titta på säkerheten kring WordPress.
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Webbplatsens layout och funktionalitet ska utvecklas med  HTML5, CSS3, 
samt PHP,  tillsammans med de funktioner som finns inbyggda i 
WordPress.Webbplatsens innehåll ska presenteras med engelska som 
huvudspråk. 

1.5 Översikt

I kapitel 2 tar rapporten upp den bakomliggande teorin, uppdelat efter  
projektets huvudområden. I kapitel tre redogörs för vilka metoder och 
lösningsalternativ som projektet valt för att nå de uppsatta målen från kapitel 1. 
I kapitel 4 visas hur projektets olika beståndsdelar konstruerades och sattas ihop
till slutresultatet, vilket redovisas i kapitel 5. I kapitel 6 tas de olika etiska 
aspekterna som framkommit under projektets arbete upp. Rapportens 
slutdiskussion sker i kapitel 7.

3



Företagspresentation med WordPress och Typografi
Ken Bergman 2017-06-02

2 Teori
För ett företags ska synas idag är det nästan ett krav att företaget har ett fönster
på  internet  eller  använder  sociala  medier  för  att  nå både  befintliga  och nya
kunder.  Syftet  med  en  företagspresentation  är  att  presentera  företaget,  dess
verksamhet och vad det har att erbjuda, för att locka till kundrelationer och köp.
En presentationen kan vara generell och vända sig till en bred målgrupp eller
vara  anpassad  för  att  nå  en  specifik  målgrupp.  Oavsett  vilken  målgrupp
företaget vänder sig mot, så måste presentationen vara anpassad och tillgänglig,
vad gäller  layout  och metod för presentation av innehåll  och funktioner.  En
webbplats  som vänder  sig  till  användare med mindre erfarenhet  av tekniska
lösningar, bör ha tydliga och enkla instruktioner i textform än enbart grafiska
ikoner.  Detta  kan  uppnås  med  hjälp  av  typografiska  normer  samt  att  låta
presentationen anpassa sig till användarens enhet, genom responsiva tekniker.

Det finns många verktyg och metoder för en webbutvecklare att välja mellan
när  denna  ska  utveckla  en  webbplats.  Utvecklaren  kan  välja  att  skapa
webbplatsens  med  statiska  tekniker,  som  kräver  tekniska  kunskaper  för  att
modifiera och uppdatera, eller använda sig av dynamiska lösningar som inte
kräver någon större teknisk erfarenhet för att administrera eller uppdatera.

WordPress  är  ett  innehållshanteringssystem  som  visar  upp  webbplatsen
dynamisk, i det ögonblick användaren begär den. Systemet är uppbyggt på så
sätt  att  administrationen samt  uppdateringen av webbplatsen sker  genom ett
grafisk gränssnitt, vilket kan användas utan krav på större teknisk kunnande än
vad som krävs för att fylla i ett formulär.

Säkerhet är  en punkt som bör finnas med i  grundplaneringen av ett  projekt,
genom utbildning eller information till slutanvändaren av ett färdigt system. Det
kan  gälla  hur  lösenord  skapas  och  hanteras  till  hur  konfigurationen  av
webbservern går till.

Projektet ska ta del av relevant litteratur (Don’t Make Me Think – Steve Krug,
Typografisk handbok – Christer Hellmark, Profesional WordPress design and
development – Brad Williams,  David Damstra,  Hal Stern),  samt studier och
forskning i ämnet typografi för webb samt utveckling för WordPress.  Nedan
följer en redovisning av teorin bakom projektets huvud områden.
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2.1 Webbutveckling

Webbutveckling är ett stort område med många olika grenar och tekniker, vilka
kan  delas  in  i  två  generella  huvudområden,  front-end  samt  back-end,  dessa
innefattar samtliga tekniker som ingår i området [1].

• Front-end  –  Utgör  gränssnittet  mot  användaren  och  låter  denna
kommunicera  med  webbplatsen/applikationen  och  inkluderar  design,
layout  och informationsflöde.  Tekniker  här  är  inkluderar  HTML-kod,
CSS,  grafiska  element  samt  olika  skriptspråk  såsom Javascript,  som
körs  via  användarens  webbläsare.  Front-end  fungerar  som  ett  lager
mellan webbläsaren och de underliggande funktionerna som finns  på
servern, det vill säga back-end delen. 

• Backend – Är benämningen på de applikationer och tekniker som driver
kärnfunktionaliteten hos en webbplats/applikation. Det kan vara databas
kopplingar, beräkningar, analys och visning av information, t.ex.  att ta
hand  om  en  sökning  skickad  från  ett  sökformulär,  eller  visning  av
innehållet  på  en  webbsida.  Detta  görs  med  tekniker  som  körs  via
webbplatsens  server,  med  språk  såsom  PHP,  JAVA,  .net  och
databashanterare såsom ORACLE, MYSQL, MONGODB.

En webbutvecklare bör ha lite hum om bägge områdena, även om denna enbart
planerar  att  fokusera  på  det  ena  eller  andra  området.  En  utvecklare  som
behärskar hela kedjan benämns ofta som full-stack developer. Denna behärskar
alla tekniker från front-end till back-end, samt hur man kombinerar dessa för att
passa olika plattformar samt kombinationer av dessa.

Det här projektet tittar både på front-end, genom utvecklingen av webbplatsens
grunddesign med HTML och CSS, samt back-end genom utvecklingen av ett
WordPress tema med språket PHP, mot en databas.

Webbutveckling  är  ett  spännande  och  dynamiskt  område,  som  ständigt
utvecklas med nya tekniker, standarder och metoder. Den snabba utvecklingen
inom området gör att en webbutvecklare måste följa med tekniken. Det räcker
inte med att förlita sig på enbart litteratur, utan man bör även följa med i aktiva
intresse grupper, sociala plattformar och nyhets sidor på området, för att få reda
på nya tekniker och metoder. Ett annat sätt att hålla sig i takt med utvecklingen
är att gå med i något av de otaliga open source projekt som drivs idag. 

2.2 Användbarhet

I  takt  med  att  fler  och  fler  använder  webben  för  att  sprida  information,
produkter  genom  E-handel,  nyheter  och  media,  så  växer  behovet  av  att
användbarhet.  Om  användarna  inte  kan  använda  en  E-butik,  ta  till  sig
sammhällsinöormation, nyheter eller annan media kan det uppstå ekonomiska
förluster, missförstånd eller att data förloras eller förstörs.
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Användbarhet är inte något komplicerat, utan handlar mest och sunt förnuft och
logik och att man säkerställer att webbplatsen fungerar så att en normalbegåvad
individ  kan  använda  den  utan  att  väcka  frustration  eller  ilska  [2].  Det  kan
handla om en tydlig struktur över sidan och dess innehåll,  navigation,  samt
formulär som inte är för komplicerade för dess syfte.  

Användbarhet handlar i grunden om att man ska förstå hur man använder en
webbplats  eller  applikation,  nästan  instinktivt.  I  botten  handlar  det  om sunt
förnuft, t.ex. så kan i princip alla använda en spis, genom att titta på den en kort
stund.  Samma  princip  finns  på  webbsidor,  som  att  webbplatsens  titel  eller
logotyp tar användaren till startsidan om man klickar på den. Förstoringsglaset
är liktydigt med en sök funktion, och ett litet hus markerar hem. Ovanstående är
exempel på ikoner som en stor del av användarna förstår  [3]. Dock bör man ha
i åtanke att alla användare inte förstår nya symboler. Ett exempel på en sådan är
den  s.k  ”hamburgare”-ikonen,  som  visas  i  figur  2.2.1.  I  en  begränsad
undersökning, som gjordes för att ta reda på om användarna förstod syftet med
en hamburgare meny på en mobil enhet, så var resultatet att endast 2% klickade
på ikonen, när den visades utan text [4].

Figur 2.2.1 – Visar en hamburger ikon.

Ett annat exempel på hur viktigt det är att erbjuda en användbar navigation är
resultaten  från  en  studie  som  Nielsen  Norman  Group,  gjorde  efter  att
universitetet Bucknell gjorde om sin hemsida, med en layout som bröt om de
gällande konvektionerna [5]. Resultaten gav bl.a. att även om sidan upplevdes
som tilltalande, så var det svårt för användarna att hitta informationen, då de
inte kunde navigera på webbplatsen, då den bröt mot hur de var vana att en
webbplats skulle vara designad. Webbplatsen innehöll även en ny typ av ikon, i
formen  av  en  klocka  i  navigationsfältet,  vilken  var  kopplad  till  en  historik
funktion. Ingen av försökspersonerna klickade på ikonen. Detta visar hur viktigt
det är att besökaren kan hitta och använda webbplatsens navigation samt faran
med att gömma den under alltför nyskapande funktioner. 

Genom att följa den internationella standarden för tillgänglighet Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) [6] samt de officiella riktlinjerna framtagna
för webbplatser i offentlig sektor [7], så kommer man att ha en bra grund för att
erbjuda en både användarvänlig samt tillgänglig webbplats.

Ett annat sätt att säkerställa att syftet med webbplatsen är uppnått är att under
utvecklingens gång, låta den testas av fokus grupper eller personas. Det senare
betyder  att  man  sätter  sig  in  i  hur  slutanvändaren  kan  tänkas  bete  sig,  och
anpassar designen och funktionaliteten efter det. Det går även at utföra ett s.k
”trunk test” [8]. Testet går ut på att man skriver ut webbplatsen, håller den på en
armlängds  avstånd  och  försöker  identifiera  de  olika  huvudelementen,
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webbplatsens namn samt ID, navigation, sektioner, sök funktioner. Testet ger en
bra indikation på vad som kan tänkas fungera och vad som behöver utvecklas
mera.

Slutsatsen man kan dra är att användbarhet inte behöver vara komplex, och att 
man inte ska vara rädd för att förenkla funktioner för användaren, istället för att 
lägga resurser på att utveckla funktioner och lösningar som inte kommer att 
användas.

2.3 Typografi

Vad är typografi? Chansen att man får olika svar av olika personer är inte 
konstigt med tanke på att vad som upplevs som lättläst baserar sig på ögat, 
hjärnan, vana och kultur [9]. Detta gör att typografi är ett subjektivt område, 
och det finns inga absoluta standarder eller regler, för vad som är god och 
effektiv typografi [10]. Istället handlar typografi om att anpassa sig till typ och 
syfte.

Således är typografi är ett brett område som  handlar om hur text framställs så 
att innebörden av texten förmedlas på ett så optimalt sätt som möjligt för 
läsaren [11]. Själva hantverket härstammar från Johannes Gutenburg, som 
kallas  boktryckarkonstens fader, han han var en uppfinnare som var verksam 
på 1400-talet [12].

För att förstå typografi utgick projektet med att titta på hur människan tar in och
förstår text, för att därefter dra slutsater om vilka metoder som ska användas för
att utforma typografi, med hög läsbarhet, för webbplatsen. 

Vi läser i ordbilder, och inte genom enskilda bokstäver, även om det kan 
upplevas så. När vi för ögat över textraden, så gör ögat nedslag, kallat 
fixeringspunkter, tre till fyra fixeringspunkter anses vara normalt [9]. När ögat 
stannar upp vid en punkt, så skapar hjärnan ordbilder från de omkringliggande 
orden. Ju mer van en läsare är desto fler ord ingår i dessa ordbilder. Detta är 
även anledningen till att vi kan uppleva texter med långa rader som svårlästa, 
eftersom det kan bli svårt för ögat att hitta tillbaka till platsen där nästa rad 
börjar [10].

Även om Christer Hellmarks bok inte specifikt handlar om typografi för webb,
så tar han upp ett antal punkter och rekommendationer av vad man bör tänka på
för att uppnå en god typografi som är lättläst och engagerande, vilka går att
implementera  för  webben.  För  projektets  typografi  har  jag  valt  att  försöka
arbeta med dessa punkter:

• Typsnitt. Att välja rätt typsnitt kräver övning innan man lär sig, men en
grund är att använda ett serif (antikva) typsnitt till  brödtexten och ett
typsnitt med sans-serif till rubriker, vidare skriver Hellmark att det inte
finns  några  direkta  bevis  som  understödjer  påståendet,  mer  än  att
människor upplever texter med sefirer som mer lättlästa [13]. Det kan ha
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att göra med att seriferna hjälper ögat att skapa tydliga ordbilder samt att
följa raderna.  Utöver detta finns det även typsnitt som är anpassade för
olika  funktioner  och  grupper,  som  kan  användas.  Ett  exempel  är
OpenDyslexic,  skapat  av   Abelardo  Gonzalez  specifikt  för  att  passa
dyslektiker [14]. 

• Versaler. Om en text, till exempel en rubrik, består enbart av versaler, så
kan kan bokstäverna i rubriken upplevas som att de står för tätt. Detta
motverkas  genom  att  spärra,  det  vill  säga  att  avståndet  mellan
bokstäverna ökas [15].

• Satsbredd. Undvika för långa rader, vilket riskerar att läsaren tappar bort
sig, samt tröttar ut  ögat. En radlängd på mellan 45-65 tecken per rad,
inklusive mellanrum, anses som optimal [16].

• Storlek. Inte använda för stor text. Anledningen skriver Hellmark är att
med  en  stor  text  blir  ordbilderna  utdragna,  vilket  gör  att  fler
fixeringspunkter krävs för att ögat ska kunna skapa sig en ordbild.

• Radavstånd. Ska vara anpassat till det valda typsnittet, så att inte texten
upplevs som kompakt eller för gles, vilket försvårar för ögat att följa
raderna.

• Marginaler. Generösa marginaler, hjälper ögat att dras till texten samt
hjälper  till  med  att  separera  innehållet  från  webbplatsens  övriga
elementen, tex titel, navigation eller annonser [17]. 

Kontrast är en annan viktig komponent när det kommer till läsbarhet för webb. 
Även där är området subjektivt och även om det gjorts motsägelsefulla studier, 
så är det allmänna konsensus att en stor kontrast mellan bakgrund och förgrund 
är att föredra och ökar  läsbarheten [18]. 

En av anledningarna till att många föredrar svart mot vitt kan bero på hur ögat 
fungerar. När vi läser en mörk text mot en vit bakgrund så stänger sig iris mer 
och gör bilden skarpare, jämfört med en vit text mot en mörk bakgrund, då iris 
öppnar sig mer och ger en suddigare bild [19]. 

Richard H. Hall och Patrick Hanna utförde ett experiment vars primära syfte 
var göra en undersökning av hur en testgrupp upplevde olika färgkombinationer
[20]. Studien genomfördes med studenter, som fick bedöma olika 
kombinationer, på dels en kommersiell sida samt en informationssida. 

Deras experiment visar att kombinationen svart på vitt fick högst poäng vad 
gäller läsbarhet, samt näst högsta poäng vad gäller retention. 
Färgkombinationen ljusblå mot mörkblå var den kombinationen som 
testpersonerna tyckte gav bäst retention. Deras testpersoner ansåg att en 
webbplats med hög läsbarhet, även gav ett professionellt inryck. 
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Studien kom bland annat fram till att en kombination av svart och vitt var bäst 
lämpade för sidor med någon form av informationssyfte, och att kromatiska 
färger, det vill säga färger som domineras av en viss våglängd eller nyans, t.ex. 
grön eller blå  [21], upplevdes som mer tilltalande samt stimulerande och att om
kromatiska färger användes så ökade deras köplust.

En annan studie, gjord av Dr. Lauren Scharff och Alyson Hill [22], visade på 
liknande resultat. I Scharffs studie så fick svart på vitt högst poäng, samtidigt 
som samtliga kombinationer där svart ingick, överlag fick höga poäng, jämfört 
med de andra kombinationerna i undersökningen.

Förutom att titta på ovanstående studier, så har WCAG tagit fram riktlinjer för 
vad som är bedöms som en godkänd kontrast, för olika typer av text och 
storlekar. Det finns tre  nivåer, för att bedöma graden av kontrast, som man bör 
hålla sig inom. Dessa nivåer är AAA, AA, och A där högsta nivån, AAA, kräver
en kontrast med förhållandet 7:1 för normal text, samt 4.5:1 för stor text [23].

2.4 Responsiv Design

När en användare besöker en webbplats med en mindre enhet, t.ex. en 
mobiltelefon så kan enheten förminska webbplatsen för att den ska få plats i 
enhetens skärm, även kallat viewport (visningsområde). Detta kan medföra att 
text, länkar och bilder, blir svåra att läsa och använda, till den grad att en 
webbplats blir obrukbar för normal användning. En lösningen på problemet är 
att använda sig av responsiv design, vilket i korthet går ut på att webbplatsens 
layout och element utvecklas så att de anpassar sig till storleken på användarens
enhet, automatiskt [24]. 

Det finns många olika metoder för att skapa responsiva webbplatser. Det kan 
vara att skapa olika versioner av webbplatsen, vilka är specifikt anpassade till 
olika enheter och storlekar. Sedan styrs användaren till lämplig version av 
webbplatsen, beroende på enhet/skärm. Ett vanligt exempel är att ha en 
webbplats för stora skärmar, och en annan, anpassad för mobila enheter.

En annan metod är använda sig av en och samma webbplats som grund, och 
därefter använda olika CSS-regler i webbplatsens stillmall, som aktiveras av 
olika storlekar eller enheter, vilka kallas för media queries. Med det 
tillvägagångssättet så behöver man inte skapa och underhålla två versioner av 
webbplatsen, utan det räcker med att anpassa webbplatsen för olika storlekar.  
Nackdelen är att man dels behöver bestämma vilka brytnivåer som ska gälla 
och skapa enskilda regler för dessa, samt förhålla sig till att olika enheter kan 
tolka regler och typsnitt olika.

Nedan visas tre versioner av en webbsida. Figur 2.3.1 visar den ursprungliga 
webbsidan, varpå figur 2.3.2 påvisar hur samma sida visas på en mindre enhet 
utan att någon anpassning skett, slutligen visar figur 2.3.3 hur webbsidan visas 
med responsiv design. Figurerna är inte pixel lika, men belyser problemet och 
hur det går att lösa med hjälp av responsiv design.
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Företagspresentation med WordPress och Typografi
Ken Bergman 2017-06-02

Figur 2.3.1 – Den ursprungliga webbsidan på en stor skärm.

Figur 2.3.2 – Den webbsidan på en mindre skärm, utan responsiv design.

Figur 2.3.3 – Den webbsidan på en mindre skärm, med responsiv design.
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2.5 WordPress

Idag drivs lite drygt 46% av alla webbplatser som finns på Internet av någon 
form av innehållshanteringssystem, istället för att visas med en traditionellt 
statisk lösning [25].

WordPress är ett CMS som skapades 2003 av Matt Mullenweg för att underlätta
en handfull personers bloggande [26]. Sedan dess har WordPress vuxit till att 
bli ett fullfjädrat innehållshanteringssystem som driver miljontals webbplatser
[27] och står för 29% av alla webbplatser som har någon form av CMS i 
grunden [28]. 

WordPress passar inte enbart till bloggar, företagspresentationer och personliga 
hemsidor, utan klarar av att driva även större webbplatser såsom internationella 
nyhetssidor och media platser, såsom The New Yorker och BBC America samt 
större bloggar, t.ex. TechCrunch  [29].

WordPress hjälper till att administrera en webbplats genom ett administratörs 
gränssnitt, där en en användare kan styra webbplatsen, ifrån utseende, innehåll, 
funktioner och samt behörighet till webbplatsens användare. Detta kan göras 
utan större teknisk erfarenhet, vilket bidrar till att systemets mångsidighet, då 
det inte krävs någon utbildning för att ta hand om en webbplats.

Installationen av WordPress är odramatisk och kräver mycket lite av 
webbservern som ska ligga till grund för installationen. WordPress kräver att 
PHP finns installerat på målsystemet samt att en databas med fullständiga 
rättigheter finns tillgänglig. Därefter går installationen på kring 5-minuter om 
man följer de anvisningar som finns att tillgå på WordPress hemsida [30]. För 
installationen räcker det att man har nödvändiga kunskaper för att redigera en 
fil, filhantering över FTP, tillsammans med korrekt information till databasen.

Front-end delen i WordPress består av ett tema, vilket är uppbyggt av flera 
mindre bitar, vilka ofta består av sidhuvud, navigation, sidoområde och sidfot. 
När en sida begärs från användaren, tar WordPress reda på vilken typ av sida 
som efterfrågas, vilket ligger till grund för viken typ av sida som ska användas 
utefter en förutbestämd hierarki [31]. Därefter sätts de olika delarna ihop, med 
inbyggda funktioner, och skickas till webbläsaren som renderar sidan och dess 
innehåll. Kärnan i ett WordPress tema är en funktion som kallas The Loop och 
är den funktionen som hämtar informationen från databasen i WordPress för 
visning [32].

Det går att utöka funktionaliteten hos WordPress bland annat genom 
insticksprogram s.k. plugins. Det finns idag över 50,000  olika tilläg [33] 
tillgängliga som spänner över en mängd olika områden och funktionalitet, 
såsom forum, bildspel, cache, formulär, spam skydd, etc. Det stora utbudet gör 
att man ofta inte behöver utveckla en specifik funktion, vilket sparar in resurser.
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Storleken är en av WordPress största styrkor, genom att det har byggts upp stora
communities runt det. Det innebär att det går både snabbt och enkelt att få hjälp 
med utvecklingen om man stöter på problem. Eftersom det är så utbrett är 
chansen stor att någon annan råkat ut för samma sak, och redan hittat en lösning
på det specifika problemet. Eftersom WordPress har öppen källkod, så hittas 
även säkerhetsläckor och lösningar på dessa snabbt.

2.6 Säkerhet

WordPress är ett av de mest utsatta system för intrångsförsök, och en vanlig
ingång är föråldrade insticksprogram [34]. För ett företag är det viktigt att ha
säkerhetsrutiner,  både  för  utveckling  och  drift  av  företagets  IT-tjänster.  Ett
intrång kan få förödande konsekvenser, med svartlistning, skadestånds anspråk,
tappat  anseende och rykte.  Som utvecklare  ska  man veta  hur  säkerheten  är
uppbyggd och  tillämpas  inom det  område man valt  att  arbeta  inom,  för  att
skydda sig själv samt slutanvändaren.
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3 Metod
Webbplatsen backend består av WordPress, kopplad till en databas som 
innehåller webbplatsens inställningar, information, innehåll, samt användardata.

3.1 Utvecklingsmiljö

Projektet  har  arbetat  med  en  lokal  webbserver,  med  en  installation  av
WordPress, kopplad till en lokal databas av typen MySql. Miljön skapades med
det fria programsviten XAMPP för Mac.

3.1.1 WordPress

Det finns många olika metoder för att utveckla ett tema för WordPress. Man kan
utgå  ifrån  s.k  boilerplate  lösningar  såsom  http://www.html5blank.com/ eller
ramverk som https://foundationpress.olefredrik.com. Det går även att skapa ett
undertema s.k. child themes, till befintliga teman. 

Fördelen med sådana metoder är att man får en färdig struktur, tillsammans med
de  vanligaste  funktionerna  och  sidor,  att  utgå  ifrån,  vilket  kan  snabba  upp
utvecklingen. Nackdelen är att sådana lösningar kan bli mer komplexa än vad
som egentligen behövs, samt att när man vill inkludera egna lösningar så måste
man ha goda kunskaper om valt ramverk, bibliotek, etc. 

I det här projektet utvecklas ett tema från grunden, utan ramverk, genom att
först skapa en grunddesign i statisk kod, som formateras efter HTML5. Därefter
skapas temats stillmall, utefter den struktur och krav som krävs för att mallen
ska fungera korrekt i systemet [35]. I stillmallen anges de CSS egenskaper och
regler som ligger till grund för temats layout, typografi och struktur. Fördelen
med att  använda en tydlig struktur i  stillmallen,  uppdelat  efter  webbplatsens
grund element, förenklar arbetet med att hitta och anpassa reglerna i framtiden.
Därefter bryts ut till de olika komponenterna som ingår i ett WordPress tema,
såsom sidhuvud, sidfot, navigation, sidtyp, etc.

Temats olika sidor byggs upp genom att inkludera de olika komponenterna som
finns för varje del,

• get_header() - inkluderar filen som innehåller header information samt
sidhuvud.

• the_content() - funktionen som hämtar innehållet från databasen, t.ex. en
post, sida eller  kommentarer,  vilken ingår i  the loop,  vilken är en av
WordPress huvud funktioner [32].

• get_footer() - inkluderar sidfoten till sidan.
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Dessa olika komponenter sätts därefter ihop och visas upp när sidan efterfrågas.

Webbplatsens  insticksprogram  skapas  med  PHP  och  inkluderas  sedan  i
webbplatsen genom en s.k shortcode, vilken är kopplad till insticksprogrammet.

3.2 Utvecklingsspråk

Webbplatsens grunddesign utvecklas med HTML-kod samt CSS. PHP används
för  att  skapa  de  olika  beståndsdelarna  som  ingår  i  ett  tema  anpassat  för
WordPress samt till temats tilläggsprogram.

3.3 Programvaror och verktyg

Projektet  använder  sig  av  främst  av  den  fria  text  redigeraren  Visual  Studio
Code,  tillsammans  med  insticksprogrammet  Beautify  av  HookyQR  (
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=HookyQR.beautify).
Detta  insticksprogram  formaterar  koden  så  att  den  blir  lättläst.  Valet  av
redigerare är utifrån en personlig preferens,  eftersom jag är van att  använda
programmet  samt  lärt  mig  att  använda dess  grundfunktioner  samt  genvägar,
vilket  underlättar  och  snabbar  upp  utvecklingen.  Projektet  skulle  kunna
utvecklas i princip lika med  bra med vilken kod editor som helst, t.ex. Sublime
Text.  Illustrationer  och  skärmdumpar  till  rapporten,  samt  framtagandet  av
webbplatsens  färgkombinationer  togs  fram  med  hjälp  av  den  fria  bild
redigeraren GIMP. 

Utöver det användes webbläsaren Google Chrome, eftersom den erbjuder en
mängd  olika  utvecklingsverktyg  som  underlättar  utvecklingen.  Med
utvecklingsverktygen i Google Chrome går det att följa och redigera de olika
elementen på webbplatsen i realtid, samt simulera av hur webbplatsen visas på
olika enheter.

För  att  ta  fram  skisser  och  modeller  på  webbplatsen  användes  verktyget
Wireframe|CC  (https://wireframe.cc/).  Tjänsten  finns  i  en  fri  variant,  med
nedbantad  funktionalitet,  dock  så  räcker  den  till  att  skapa  webbskisser  för
projektets webbplats. I den fria versionen sparas skisserna genom att varje skiss
får en egen URL.

För  att  mäta  och  kontrollera  att  webbplatsens  färgval  var  på  en  AAA-nivå
användes  webbplatsen  Contrast  Checker (http://contrastchecker.com),  med
vilken den angivna färgkombinationen kontrolleras mot riktlinjerna som finns
angivna i WCAG 2.0. 

3.4 Sidkarta

En sitemap används för att få en överblick av webbplatsens omfattning. Dels
visar den hierarkin på webbplatsens  sidor, samt hjälper till  att titta på vilka
olika typer av sidor som krävs, t.ex. kategori sidor, innehållssidor samt sidor
med skräddarsydd funktionalitet.
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3.5 Storyboard

Grunden för  webbplatsen skapas  genom att  börja  med en  webbskiss,  vilken
sedan omvandlas till en grunddesign med HTML5 och CSS. Denna grund bryts
sedan ut till de filer, som utgör ett WordPress tema, genom att omvandla de till
PHP-filer.

CSS används för  att  skapa  regler  för  de  olika  elementen  och detaljerna  för
grunddesignen. Med en god grunddesign går det att  styra utseendet helt och
håller  med  CSS  regler,  utan  att  för  den  skull  röra  den  ursprungliga
grunddesignen.  Stilmallen  står  även  för  webbplatsens  typografiska  regler,
såsom typsnitt, storlek, radhöjd, mellanrum mellan bokstäver, etc.

3.6 Tillägg

Insticksprogrammet  i  Wordpress  utvecklas  med  hjälp  av  PHP och  följer  de
standarder som är uppsatta av WordPress för den typen av funktionalitet.

Ett tillägg skapas som ett enskil program och skrivs i PHP. Filen eller filerna
placeras i mappen plugins.  Det är en rekommendation att man skapar en egen
mapp  till  sitt  tillägg,  vilket  hjälper  till  att  hålla  plugin  mappen  ren  och
organiserad [36]. För tilläget registreras en specifik kod, med vilken kopplades
till tillägets huvudfunktion, i temates funktions-fil. Därefter anger man koden
på den sidan där man önskar använda tilläggets funktionalitet.

För  tilläget  skapas  en  unik  shortcode,  vilken  registreras  till  tilläggets
huvudfunktion. En shortcode fungerar som ett slags makro, som aktiverar den
kopplade funktionen i ett tillägg [37].

När man skriver ut något direkt från ett tillägg, så kommer det att visas direkt
vid funktionen the_content(), och inte där man placerat sin shortcode. En metod
att lösa det är att returnera det som ska visas istället för att skriva ut det direkt.
Det går att göra genom att använda PHP funktionen output buffering, som i
korthet fungerar som att PHP lagrar data, vilket kan sparas i en variabel, som i
ett senare läge kan skrivas ut [38].

Ett tillägg kan använda WordPress funktioner eller skapa egna funktioner. Det
går  att  lagra  och  hämta  specifik  information  med  hjälp  av  funktionerna
add_option,  update_option samt  get_option.  Med hjälp av dessa går det att
skapa namn på t.ex. inställningar eller annan information som man vill lagra för
sitt tillägg.

3.6.1 Säkerhet

Det finns en fara med att okritiskt följa guider när man tittar på metoder för att
utveckla tilläggsprogram. Ett exempel finns på webbplatsen SitePoint [39], som
visar  en  metod   för  att  utveckla  en  kontaktfunktion,  men  som  saknar
säkerhetsfunktioner, såsom nonce samt spam-skydd t.ex.
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Genom att förbise säkerheten på ett insticksprogram, så kan hela webbplatsen
riskeras att utsättas för attacker och intrång, som i värsta fall kan ta bort eller
sprida känslig data och material, till obehöriga.

WordPress erbjuder många olika funktioner för att säkerställa att data är giltigt,
ofarligt för systemet samt kommer från rätt källa. Projektet kommer att använda
metoden Nonce, med vilka obehöriga anrop stoppas med hjälp av att en hemlig
nyckel bifogas formuläret, som sedan kontrolleras när formuläret tas emot [40].
Detta hjälper till att skydda mot ogiltiga anrop från andra  servrar samt intrång.
Därutöver kommer tilläget att använde WordPress egna  metoder för att validera
och rensa utomstående data från skadlig kod [41]. 

En  funktion  som  hindrar  automatisk  användning  av  funktioner  kallas
CAPTCHA-funktion, och är en funktion som stoppar robotar genom att t.ex.
begära lösningen av ett problem som är enkelt för en människa att lösa med för
komplicerat för ett dataprogram.

3.7 Sökmotor optimering

Sökmotor optimering bygger till stor del på hypoteser och antaganden, då de
största  sökmotorerna  inte  redovisar  hur  deras  sökmotorer  jobbar  eller  vilka
metoder som används för att ta fram deras resultat, förutom generella riktlinjer
[42].  Webbplatsen  kommer  att  använda  ett  insticksprogram,  lämpad  för
uppgiften.

3.8 Responsiv design

Webbplatsens responsivitet skapas genom att använda metoden media queries,
med CSS-regler för mindre skärmar, kombinerat med flexbox. 

Flexbox innebär att man skapar en huvudbehållare (flex container), som i sin
tur använder underbehållare (flex-items) [43]. Flex-items går att kontrollera på
en  mängd  olika  sätt.  Bl.a  är  det  möjligt  att  bestämma  ordning  på
underbehållarna oavsett dess fysiska placering i HTML-koden, om de ska visas
i en kolumn eller rad och hur de ska hantera eventuellt fritt utrymme runtom de.
Metoden tar bort behovet av flytande element, samt behovet att använda reset
för att nollställa flytande element. 

För att få en typografi som anpassar sig efter enhetens viewport, används en 
metod som anpassar storleken på texten utefter det visningsområdet på den 
aktuella enheten. Metoden kallas för Viewport Sized Typography och beskrivs 
av  Chris Coyier [44]. Metoden går ut  på att storleken på typsnittet skalas efter 
den aktuella enhetens viewport.

Ett problem som kan uppstå med metoden är att om enhetens viewport är liten, 
så kan textstorleken skalas ned så mycket att den inte går att läsa. En lösning på
detta beskrivs av Zell Liew [45], i den används funktionen calc, med vilken det 
går att räkna ut värden till CSS-egenskaper [46]. Metoden går ut på att man 
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skapar en minsta  storlek, som sedan skalas med en procentuell del av enhetens 
viewport, detta hindrar texten att blir för stor eller för liten. 

Genom att använda CSS-regeln max-width på webbplatsens bilder, så skalas de 
ned i förhållande till skärmen.

3.9 Typografi

För att inkludera externa typsnitt på webbplatser finns det en del metoder. Det 
går att importera typsnittets stillmall med ett @import direktiv som placeras i 
webbplatsens stillmallen, dock så gör metoden att tiden för att läsa in sidan 
ökar, då metoden läser in de externa resurserna sekventiellt, det vill säga,  
väntar på att den länkade stillmallen ska hämtas, innan laddningen fortsätter
[47].

Webbplatsen kommer att använda metoden där typsnittets stillmall inkluderas i 
headern på sidan med <link>-direktivet, detta snabbar upp laddningen i jämfört 
med den föregående metoden, eftersom att filerna kan laddas parallellt blir 
laddningen av sidan snabbare [48]. Metoden påvisas även av Google Fonts på 
deras instruktionssida [49].

När man tittar på ett typsnitt, anpassat för webben på t.ex. Google Fonts eller
liknande  tjänster,  bör  man  komma ihåg  att  bara  för  ett  typsnitt  påstås  vara
anpassat för webben betyder inte det att samtliga webbläsare och enheter klarar
av att återge det, vilket gör att man bör prova sitt val på olika enheter [50].

För att ’sätta’ webbplatsens typografi används med fördel de regler som finns i
CSS3,  t.ex.  för  val  av  typsnitt,  storlek,  placering,  linjehöjd,  avstånd,  etc.
Reglerna anges i webbplatsens stillmall.  Genom att skapa enskilda regler för
webbplatsens  text  element,  istället  för  övergripande,  så  underlättas  framtida
ändringar av webbplatsens typografi.

3.10 Säkerhet

Vikten av säkerhet med WordPress är att skydda åtkomst till känsliga filer och
funktioner, förutom den säkerhet för filer som ingår i mallar och tillägg.

För  att  försvåra ett  intrångsförsök kan man börja  med att  använda välja  ett
starkt lösenord, samt något annat användarnamn än just admin, då det är ett
vanligt användarnamn. 

Skydda  bibliotek  och  känsliga  filer  genom att  ange  specifika  regler  i  filen
.htaccess. Detta kan göras genom att servern bara släpper igenom trafik från ett
visst IP-nummer, eller genom att man lösenords skyddar biblioteket wp-admin
med samma metod [51]. Det går även att ställa in .htaccess så att enbart POST
och GET anrop måste komma ifrån webbplatsen själv, och inte utifrån. Denna
metod är att föredra om det är dynamiska IP-nummer, eller användare från olika
plaster, som kommer att ansluta till installationen.
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 Har man tillgång till ett administrations program på sin webbserver, likt Cpanel
(https://documentation.cpanel.net), så kan man använda de grafiska verktygen
som ingår för att säkra upp sin installation. Det går även bra att skapa .htaccess-
filerna lokalt och sedan föra över de till servern, på rätt plats, genom ett FTP-
program. 

Nackdelen med .htaccess är att det minskar ned hastigheten på servern  [52],
dock så är det inget som i de allra flesta fall kommer att märkas  [53]. Ställer
man de problem som kan uppstå med en oskyddad WordPress installation, i
förhållande till vad ett lyckat intrångsförsök kan innebära för verksamheten och
den  lagrade  informationen,  så  bedömer  jag  skillnaden  som  försumbar  för
projektets installation.
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4 Konstruktion
Konstruktionsavsnittet  går  igenom konstruktionen och tillvägagångssättet  för
utvecklingen av webbplatsen.

4.1 Kravspecifikation

Innan projektet startade tog jag fram ev specifikation som gav en överblick över
vad som krävdes av webbplatsen. Hur webbplatsen skulle innehålla, funktioner
samt hur den skulle se ut.

Företagspresentationen  ska  utvecklas  som en  mall  till  WordPress,  ett  CMS.
Mallen ska vara anpassat för följande ändamål:

• Startsida,med överblick av vad företaget erbjuder

• Presentation av all företagets produkter, samt för enskilda produkter.

• Om oss sida, med möjlighet för besökaren att kontakta företaget via ett
formulär.

• Typografi/användbarhet anpassad efter teoristudien, vad gäller utseende
kontrast samt typsnitt.

• WordPress tillägg med kontakt funktion, samt CAPTCHA funktion som
kan avgöra om användaren är en spam-robot eller inte.

• Säkerhet. Installation med generell säkerhet i åtanke.
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4.2 Sidkarta

För  att  få  en  visuell  överblick  över  webbplatsens  olika  sidor  skapades  en
webbplats  karta,  figur  4.2,  där  sidorna  och  deras  typ  angavs.  Denna
konstruktion gör att det blir lätt att se hur webbplatsen är tänkt att vara uppbygd
i teorin.

Figur 4.2 – Webbplatsens sitemap.

4.3 Färgschema

Figur 4.3 – Visar webbplatsens färgschema.

Webbplatsens primära färgkombinationer, se figur 4.3, blev följande:

Bakgrunden fick en vit nyans (#F7F7F7), åt det grå hållet, för att ge en mjukare
känsla till texten som fick färgen (#A0A0A0), vilket är en färg med en aningen
mindre svärta. Kombinationen sticker inte heller ut lika mycket, vilket gör den
mindre ansträngande för ögat.
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För att låta webbplatsens logotyp sticka ut, användes en mörkare nyans av lila,
(#443266),  vilken  gav  en  god  kontrast  för  texten  i  sidhuvudet.  Denna
kombination passas även bra för färgblinda att se.

Länkarna  i  brödtexten  fick  en  nyans  av  blått,  vilken  är  standardfärgen  för
länkar.

Sid  foten  samt  navigationen  sattes  med  en  negativ  kontrast,  i  jämfört  med
brödtexten, för att särskilja innehållet från sidans övriga element.
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4.4 Wireframe

I det här avsnittet presenteras wireframe/storyboard över de sidor som behövs
för att presentera företaget..

4.4.1 Huvudsida

Figur 4.4.1 – Wireframe över webbplatsens huvud sida.

Webbplatsen huvudsida, se figur 4.4.1, är den sidan som besökaren med största
sannolik ser, när denna besöker webbplatsen. 

Grundidéen med sidan är att besökaren snabbt ska få en uppfattning om vad
som erbjuds samt av vem. Detta görs med ett tydligt sidhuvud, med typografi
som sticker ut och drar ögat till sig. 

Sedan i centrumet av webbplatsen så visas kortare information samt länkar till
företagets huvud områden, samt företaget självt. 

Därefter följer en sid fot, med kortare information samt ett navigationsområde.
Sidfoten är uppdelad 
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4.4.2 Produkt översikt

Figur 4.4.2 – Wireframe över webbplatsens produkt översikt.

Sidan  över  företagets  produkter,  se  figur  4.4.2,  ska  innehålla  kortare
information angående de produkter som erbjuds av företaget, tillsammans med
en stortå som symboliserar produkten. Produkterna ska listas under varandra. I
övrigt ska sidan följa huvudsidans layout.

4.4.3 Generell sida

Figur 4.4.3 – Wireframe över webbplatsens generella sida.
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Den generella sidan, se figur 4.4.3, ska kunna visa information om en enskild
produkt, information om övriga tjänster, samt kunna visa ett kontaktformulär
som läggs till via ett tillägg. En bild ska visas längst upp på sidan, vilken ska
symbolisera innehållet.

I övrigt ska sidan följa grundlayouten för webbplatsen.

4.5 WordPress Tema

En statisk variant av webbplatsen skapades, beståendes av enbart HTML samt 
CSS, utefter den framtagna webbskissen som grund. Av den statiska grunden 
skapades de dynamiska beståndsdelarna, vilka bestod av  sidhuvud, navigation 
samt sid fot, varav innehållet för sidorna anpassades utefter sidtyp.Temats 
samtliga CSS-regler samt dess information samlades i style.css, vilken 
placerades i temats root-katalog. Ett skärmklipp, efter den färdiga mallen 
placerades även den i root-katalogen, vilket därefter visas i tema avdelningen i 
kontrollpanelen i WordPress, efter temat är installerat.

För temats skapades 3 olika typer av sidor, utefter den hierarkin som finns i 
WordPress för olika typer [54].

• front-page.php – Är temats start sida och visas upp när besökaren går till
webbplatsens index.

• archive.php – Används för att lista företagets produkter. 

• singular.php – En ny typ av sida som introducerades i och med version 
4.3 av WordPress [55]. Typen går att användas till sidor av både typen 
post samt page, vilket eliminerar behovet av att ha två olika sidor med 
samma kod. Typen används för temats övriga sidor, som kontakt och 
information sida. 

Varje fil som tillhör ett WordPress tema, såsom stilmall, tillägg och PHP-filer 
förses med ett sidhuvud med information den specifika filen och dess syfte. 
Detta är speciellt viktigt för stillmallen som innehåller temats information [56]. 

4.5.1 header.php

Filen  består  av  webbplatsens  header  information,  där  information  om
webbplatsens  titel,  beskrivning  samt  länkar  till  stillmallar  ingår.  Filen  görs
dynamisk genom att använda funktionen  bloginfo(), för att hämta information
om  webbplatsens  titel,  beskrivning,  sökväg  till  stillmallen  och  länk  till
webbplatsens huvud sida.

I  slutet  på webbplatsens  header,  placeras  funktionen  wp_head(),   vilken ger
WordPress en möjlighet att infoga information samt en väg för olika tillägg att
infoga specifik information, t.ex. för sökmotor optimering [57].
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I  filen  ingår  också  det  fysiska  sidhuvudet,  tillsammans  med   webbplatsens
navigation. För att visa titeln samt webbplatsens tagline användes funktionen
bloginfo(), för att hämta den informationen från databasen.

För  att  skapa  ett  område  för  WordPress  att  visa  webbplatsens  navigationen
användes funktionen  wp_nav_menu(). Funktionen innehåller en matris, där den
aktuella platsen i temat namnges, vilken finns initierad i temats funktions fil
(function.php). På det sättet kommer användaren åt den specifika platsen från
administrations gränssnittet och kan placera sina menyer där.

4.5.2 footer.php

Filen innefattar webbplatsens sidfot. För att kunna ändra informationen i sid
foten  dynamiskt,  så  delades  den  upp  i  två  widget-områden,  en  till  vänster
respektive höger. 

Widget-området  kontrollerades  om  det  var  aktivt  genom  at  titta  på  om
funktionen is_active_sidebar() var sant eller falsk. Om det var sant användes
funktionen  dynamic_sidebar(),  för  de  bägge  widget-områden, vilka
registrerades, likt navigations området, i temats funktion fil.

Funktionen wp_footer(), möjliggör precis som sin motsvarighet wp_head(), att
WordPress  samt  tillägg  får  tillgång  till  området  längst  ned  på  sidan,  vilket
passar  bra  för  olika  analys  funktioner  eller  JavaScript  funktioner.  För  att
undvika problem med diverse tillägg så bör man alltid  placera  wp_footer()
strax ovanför den avslutande body-taggen i dokumentet [58].

4.5.3 Bilder (Post image)

För temats bilder så skapades två format som används för att  formatera den
illustration som kopplas till den specifika  posten/sidan. För att möjliggöra att
skapa  bilder  och  formatera  bilder  aktiveras  med  funktionen
add_theme_support( 'post-thumbnails' ), i temats funktions fil. 

Därefter  kan  man skapa och namnge olika  format  och val  om bilderna  ska
beskäras  eller  inte.  add_image_size().  Funktionen  tar  olika  parametrar,  med
namnet som sträng först, därefter anges önskad vidd och höjd och sist en bool
om bilden ska beskäras eller inte [59].

Elementet p.wp-caption-text, användes för att fånga upp bildtexter i stillmallen.

4.6 WordPress Tillägg

Ett  kortkod  (short  code)  skapades  för  tillägget  och  registrerades  i  temats
funktions-fil.
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4.6.1 the_form()

Funktionen  skapar  först  ett  nytt  mattetal  genom  att  kalla  på  funktionen
create_math_problem(). Sedan skapas ett nytt nonce nummer, som lagras, i med
funktionen  wp_nonce_field(),  för att  säkerställa  formulärets  identitet,  när  det
skickas.

Formuläret  konstruerades  genom att  använda  PHP funktionen  heredoc,  med
vilken  längre text strängar blir lättare att mata in och redigera i koden [60]. Det
går  även bra att  använda variabler  i  heredoc stycket utan att  behöva escape
dessa  på  något  sätt.  Det  kompletta  formuläret,  tillsammans  med  matte  talet
skrivs sedan ut på skärmen.

För att formuläret skulle vara så tillgängligt som möjligt kopplades titeln(label)
till korrekt fält, med koden label for=”ID på inmatningsfält”.

4.6.2 send_message()

När tilläget kallas genom dess kortkod, så startar funktionen send_message(),
vilken kontrollerar om det finns något meddelande att skicka samt att säkerhets
koden är korrekt. 

Detta  görs  genom  att  jämföra  svaret  som  finns  lagrat  i
get_option( 'kab_form_answer' ) med det som användaren angett i formuläret,
om denna kontroll är korrekt så kontrolleras om formuläret är skickat från den
aktuella domänen med den inbyggda säkerhets funktionen nonce. 

Om alla kontroller är korrekta så rensas formulär informationen med WordPress
sanitize funktioner, innan de placeras i respektive variabel för avsändare, e-post,
ämne samt meddelande.

E-postens  header  information  fick  en  egen  variabel  som  innehåller  den  i
formuläret angivna e-post adressen. Funktionen hämtar även e-posten till den
som  är  angiven  i  WordPress  admin  inställningar  med  funktionen
get_option( 'admin_email' ), som hämtar den e-post som är angiven i WordPress
admin inställningar.

Meddelandet skickas med funktionen wp_mail(),  där parametrar för e-posten
anges: till vilken adress, rubrik, meddelande samt header [61]. 

4.6.3 create_math_problem() (CAPTCHA)

Tilläggets CAPTCHA-funktion konstruerades genom att skapa två funktioner. 
En funktion som generar två slumpmässiga tal, mellan 0 och ett valfritt max 
nummer. Huvud funktionen adderar de bägge talen, placerar dessa i en matris, 
och skickar tillbaka dessa till den anropade funktionen. För att lagra resultatet 
av additionen, så skapades en WordPress Option, där svaret placerades, genom 
följande, update_option( 'kab_form_answer', $math_problem[n0] );.
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Hela funktionen bygger på att problemet presenteras i text till användaren, för 
att int utesluta någon grupp.  Tekniskt skulle det inte vara ett problem att visa 
talet i form av en bild, dock bör man vara medveten om att en sådan lösning 
även bör innehålla en presentation av talet med ljud, för att inte exkludera 
synskadade [62].

4.6.4 Shortcode

I tilläget skapades den shortcode som senare används för att inkludera tilläget i
en  post/sida  i  WordPress,  med  funktionen  add_shortcode(  ), se  figur  4.6.1.
Funktionen tar två argument: 

• Den första  är  namnet  på  shortcode,  vilken  används  för  att  inkludera
tilläget på posten/sidan. 

• Den andra är namnet på den funktion i tillägget som ska köras.

add_shortcode( 'kab_contact_form', 'kab_shortcode' );

Figur 4.6.1 – visar tillägets shortcode.

En funktion skapades i tilläget, vilken körs när en post eller sida kallar på det.
Funktionen  aktiverar  först  PHP  buffer  med  ob_start(),  och  sedan  körs
funktionen send_message och därefter the_form, innan innehållet skrivs ut på
sidan där shortcode finns. Funktionen visas i sin helhet i figur 4.6.2

function kab_shortcode() {

ob_start();

send_message();

the_form();

// Display the content

return ob_get_clean();

}

Figur 4.6.2 – Visar tillägets shortcode funktion.

4.7 The Loop

Den första boxen på startsidan innehåller information om företagets produkter.
Genom att använda funktionen get_cat_ID( 'Themes' ), så behöver man enbart
säkerställa att en kategori med namnet ’Themes’ finns i webbplatsen, för att
temat  ska  hämta  dess  id  från  databasen.  Detta  förenklar  vid  ett  eventuellt
scenario  där  kategorins  ID  kan  tänkas  ändras,  t.ex.  vid  en  server  flytt.
Beskrivningen av kategorin hämtas med funktionen category_description().

Till temats första sida (front-page.php), skapades en kategori kallad ’frontpage’,
i WordPress administrationsgränssnitt.  Innehållet i den kategorin hämtas från
databasen genom att skapa en ny fråga, med en matris i vilken kategorin som
skulle hämtas namngavs, med nyckeln ’category_name’.
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Därefter skapades en if-snurra, som listade innehållet i kategorin. Informationen
som hämtades visades med  the_title() för titeln på posten samt  the_excerpt(),
vilken hämtade ett sammandrag av posten. 

Länken  till  den  specifika  posten  hämtades  med  funktionen  the_permalink().
Snurran omgavs av de CSS regler som byggde upp layouten, och informationen
infogades  i  dessa element  dynamiskt.  Webbplatsen  huvud snurra  visas  i  sin
helhet i figur 4.7.1.

Figur 4.7.1 – Visar snurran till webbplatsens huvudsida (front-page.php).

För  webbplatsens  andra  sidor  användes  en  snurra  som  enbart  hämtade  de
relevanta delarna för sidans funktion.

• singular.php –  använde  funktionen  the_content(),  som  hämtar  hela
innehållet  i  posten,  jämfört  med  the_excerpt(),  som enbart  hämtar ett
sammandrag.

• archive.php – Sidan används för att lista de produkter som placeras i
tema kategorin, använder the_excerpt(), för att visa ett sammandrag av
innehållet samt the_post_thumbnail(), för att visa bilden som är kopplad
till posten, enligt figur 4.7.2.
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• 404.php – Är den sida som visas upp om en efterfrågan för en sida som
ej finns visas upp. Sidan innehåller ett kort meddelande om att sidan inte
finns,  samt  en  länk  till  start  sidan,  vilken  hämtas  med  funktionen
home_url().

Figur 4.7.2 – Visar bild ur snurran som används på kategori sidan.

4.8 Responsivitet

För att instruera användarens enhet att skala webbplatsen till dess 
visningsområde använde jag taggen viewport, enligt figur 4.8.1 

<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">

Figur 4.8.1 – Visar användandet av taggen viewport.

Webbplatsens element, som skulle vara responsiva, skapades med flexbox. 
Därefter skapades en CSS-regeln som aktiverades om sidans bredd gick under 
768 pixlar. I regeln så ändrades egenskaperna för flex elementen för att passa in 
på den mindre ytan. B.la. Så ändras riktningen till till kolumn, för att elementen 
skulle visas under varandra. Denna konstruktion applicerades på både innehållet
på första sidan, samt i webbplatsens sidfot.

Webbplatsens meny system konstruerades på samma sätt, genom att ändra flex 
elementens egenskaper samt att öka avståndet mellan dessa. Då webbplatsens 
meny inte är större en ett par sidor, så bedömdes det inte finnas behov av att 
konstruera ett system med en meny som göms undan och kräva ett extra 
moment i form av ett klick för att visas.

För webbplatsens bilder användes CSS-regeln max-width. Max-width 
förhindrar bilden från att bli större än original storleken, samtidigt som den gör 
så att storleken skalas ned i förhållande till skärmen.

4.9 Typografi

Webbplatsens  typografi  skapades  i  stillmallen,  där  regler  skapades  för
webbplatsens olika typografiska element, såsom rubrik nivåer, paragrafer och
brödtext. För typografin användes den färg som var bestämd i färgschemat för
webbplatsen.  Då  webbplatsens  huvudrubrik  visades  i  versaler,  så  användes
CSS-regeln  letter-spacing  för att öka avståndet mellan tecknen så att det inte
skulle se för trångt ut. För att skapa mellanrum mellan två stycken användes
regeln p+p, vilken slår till om två paragrafer följer på varandra.
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Till brödtexten valdes typsnittet Georgia, då det är ett typsnitt skapat för  att
passa på webben och uppvisar bra egenskaper även om det visas på en mindre
skärm  [63]. Till rubrikerna användes typsnittet Source Sans Pro, vilket är ett
typsnitt utvecklad av Adobe [64], som med sin höga x-höjd och rena still passar
bra  till  rubriker  och  gränssnitts  element,  såsom  sidfoten.  För  att  skilja  ut
navigationen från webbplatsen övriga element valdes typsnittet  Oswald, vilket
är anpassad för digitala skärmar [65], för både meny elementen samt rubrikerna
i sidfoten. Stillmallarna till typsnitten hämtades hem genom att importera de i
header-sektionen.

Storleken på texten anpassades till att hamna på ett intervall på 45-60 tecken per
rad,  beroende  på  enhetens  storlek,  genom att  ta  med  storleken  på  enhetens
viewport i beräkningen.

Länkarna försågs med en annan färg en brödtexten samt undertryckning, för att
markera att det rör sig om en länk och inte en del av texten.

4.10 Säkerhet

WordPress  installationen  säkrades  upp  ytterligare  genom  att  konstruera  två
.htaccess  filer  som  dels  skyddade  biblioteket  wp-admin,  samt  filen  wp-
config.php.  Då  många  använder  admin  som  användarnamn,  så  försvåras
automatiska  gissningar  av  användarnamn/lösenord,  om  man  använder  ett
ovanligt användarnamn.

4.10.1 .htaccess

I början av .htaccess filerna placerades regeln  ErrorDocument 401 "Denied"
samt ErrorDocument 403 "Denied", vilket gör att när att texten ”Denied” visas
vid felkod 401 samt 403. Denna konstruktion förhindrar att servern riskerar gå
in i en oändlig loop, om det inte finns sidor dedikerade till felkoderna. För att
skydda de enskilda filerna användes reglerna order allow,deny, kopplade  till de
filer som skulle skyddas, enligt figur 4.10.1.

Figur 4.10.1 – Visar reglerna för att skydda enskilda filer genom .htaccess

För att säkra upp administrations biblioteket i WordPress valde jag att enbart
tillåta ett specifikt  IP-nummer, eftersom det enbart  är en användare som ska
komma åt  gränssnittet.  Regeln  konstruerades  enligt  figur  4.10.2,  genom att
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varje efterfrågan av biblioteket wp-login samt filen wp-admin enbart tillåts från
en utomstående adressen.

Figur 4.10.2 – Visar regeln för att tillåts åtkomst från enbart ett specifikt IP-
nummer (XX.XXX.XXX.XX)

31
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5 Resultat
Resultatet av projekt utmynnande i en WordPress mall, anpassat till en 
företagspresentation, med typografi som grund fokus, vars grundkod validerar 
korrekt och uppfyller graderingen AAA för kontrast.

Mallen skapades i en egen katalog, som sedan laddades upp till katalogen 
”themes” som ligger i ”wp-content” biblioteket i WordPress installationen.Det 
är i detta bibliotek Wordpress sparar mallar, insticksprogram och uppladdade 
media filer. Projektets insticksprogram placerades i katalogen plugins. Därefter 
aktiverades mallen samt insticksprogrammet via kontrollpanelen i WordPress.

För innehållet på webbplatsen skapades två kategorier, ”frontpage” och 
”Themes”. Alla poster som placeras i kategorin ”frontpage” visas som med ett 
kort sammandrag på första sidan, i separata behållare. Alla poster som placeras i
katalogen ”Themes”, listas på kategorisidan Themes, med länk till posten, 
tillsammans med eventuell illustration. Insticksprogrammet infogades med 
hjälp av shortcode-funktionen.

Utöver de faktiska krav som ställdes på mallen, såsom sidtyp och funktionalitet,
har mallen skapats utefter de resultat och slutsatser som framkommit efter 
studier på området typografi och läsbarhet. Projektets insticksprogram erbjuder 
ett kontaktformulär, tillsammans med en CAPTCHA-funktion.

I det här avsnittet presenteras projektet resultat genom att visa på de relevanta 
elementen genom beskrivande text av hur de är konstruerades.
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5.1 StartSida

I startsidan, som visas i sin helhet i figur 5.1, ingår sidhuvudet samt sidfoten.
Området mellan dessa element hämtas dynamiskt från databasen. Bakgrunden
och färgen på typsnittet fungerar även om användaren är färgblind. Boxar med
innehållet är av typen flex.

Figur 5.1– Visar webbplatsen startsida i sin helhet.

Informationen  i  sidfotens  bägge  widget  områden  administreras  från  widget
hanterades  i  kontrollpanelen.  Figur  5.2,  visar  hur  en  widget  innehåller
webbplatsens meny, samt en del ren text.

Figur 5.2 – Visar webbplatsens sidfot.
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5.2 Kategori

Kategori  sidan,  figur  5.3,  används  för  att  lista  företagets  produkter,  vilka
placeras  i  kategorin  Teman.  De  olika  posterna  visas  med  eller  utan  bild,
beroende på om någon sådan har angetts i posten.

Figur 5.3 – Visar webbplatsens kategori sida.
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5.3 Produkt sida

Mallens produkt sida, visas i figur 5.4. 

Figur 5.4 – Visar webbplatsens produkt sida, tillsammans med bild.
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5.4 Responsivitet

Figur  5.5 visar  hur typografin förändras när skärmen minskar,  men inte  går
under ett visst värde, så att texten inte blir för liten. 

Figur 5.5 – Visar den responsiva typografin.

Figur  5.6, visar hur menyn förändras till en vertikal meny, med ökat avstånd
mellan länkarna, för att bättre passa för användning på en liten skärm men ett
finger, samt hur startsidans boxar läggs under varandra.

Figur 5.6 – Visar hur den responsiva menyn samt startsidans boxar.
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5.5 Tillägg

Formuläret  samt  CAPTCHA  funktionen  visas  som  det  är  inkluderat  på
webbplatsens kontaktsida, vilket visas i figur 5.7.

Figur 5.7 – Visar projektets insticksprogram.

5.6 Kontrast

Figur visar resultatet av färgvalet för bakgrunden samt förgrunden.

Figur 5.6.1 – Visar resultatet av färgvalet för bakgrund/förgrund.
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I figur 5.6.2, visas resultatet av kombinationen som användes i sidhuvudet för
logotypen samt beskrivningen.

Figur 5.6.3 – Visar resultatet av kombinationen för sidhuvudet.

I figur 5.6.4 redovisas resultatet av kombinationen som användes i sidfoten.

Figur 5.6.4 – Resultatet av kombinationen i sidfoten.

I figur 5.6.5, visas den färg som användes till webbplatsens länkar.
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Figur 5.6.5 – Visar resultatet av webbplatsens länk färg.

5.7 Säkerhet

När ett  anrop kommer från en ogiltig IP-adress, till  wp-admin, så returneras
koden 403 – forbidden, och ingen åtkomst ges.

5.8 Etiska aspekter

Den etiska aspekten av projektet har handlat om användbarhet och 
tillgänglighet. Genom att applicera projektets metoder och lösningsförslag går 
det att utveckla webbplatser som är både tillgängliga och användbara, för de 
flesta besökare, utan att någon grupp exkluderas. Detta kan bidra till att 
information och kunskap för större spridning och tillgänglighet i samhället i 
stort, om det appliceras på fler webbplatser och applikationer.

Som utvecklare har man ett etiskt ansvar gentemot sin uppdragsgivare att hålla 
nere kostnader och resurser för det projekt man ingår i. Genom att göra 
undersökningar om en funktion är lämplig eller efterfrågad innan man startar 
utvecklingen, kan man minska resursanvändningen i projekten, både lokalt och 
i ett större sammanhang.

Ett annat etiskt perspektiv är insamling av användardata. Man bör inte lagra 
mer information än vad som är absolut nödvändigt om användarna. Beroende 
på vilket land webbplatsen är baserad i, så finns det även lagar och förordningar
som reglerar insamlandet. Bryter man mot dessa lagar, både faktiska och etiska 
kan det slå tillbaka mot företaget ekonomiskt i form av böter samt tappat 
anseende hos användarna. 
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6 Slutsatser
Projektet har varit intressant och berört många olika aspekter om hur en 
företagspresentation med fokus på typografi kan skapas med WordPress.

Området typografi var både djupare och mer subjektivare än vad jag utgick från
början, men projektet visar också att det inte behövs några avancerade grepp för
att skapa en typografi som är uppfyller kraven för tillgänglighet och 
användbarhet. CSS innehåller tillräckligt med verktyg och metoder för att sätta 
en god typografi för webb, tillsammans med de många olika typsnitt som finns 
till förfogande idag. Dock så finns det en utmaning i att olika enheter och 
webbläsare inte renderar materialet på samma vis, vilket gör att man ibland 
måste hitta en medelväg för sin design och layout.

WordPress överraskade mig genom att erbjuda en mångsidighet, utan att för den
skull vara för komplex, vilket underlättade utvecklingen av webbplatsen mall. 
Även om projektet inte skulle handla om säkerhet, och inte gick djupare in i 
området, så visar det ändå på att om man ska jobba med WordPress så måste 
man även titta djupare på hur man säkrar upp insticksprogram, installation och 
användarinformation.

Vill man utöka projektet finns det en rad förbättringsförslag man kan göra. De 
inkluderar att skapa ett gränssnitt för mallen, som kan administreras från 
kontrollpanelen i WordPress. Det skulle kunna vara att använda sig av 
funktionen att lagra värden i WordPress för att kunna förändra från vilken 
kategori som innehållet på första sidan hämtas ifrån. Det går även att göra 
samma sak för projektets insticksprogram. Vill man utöka användningsområdet 
för temat kan man lägga till fler funktioner, sidtyper tillsammans med fler och 
precisa CSS-regler som innefattar fler element. 

Avslutningsvis tycker jag att projektet har påvisat lösningsalternativ för att 
skapa typografi för webb som skalar sig till användarens enhet samt hur det kan
implementeras i en webbplats utvecklad med innehållshanteringssystem 
WordPress. Projektet har även bidragit med teori och metoder inom områdena 
användbarhet och typografi, som är en god utgångspunkt för företaget att arbeta
vidare med, till sina framtida produkter och tjänster.
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Företagspresentation med WordPress och Typografi
Ken Bergman 2017-06-02

[46] MDN, ”calc()”,
https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/CSS/calc
Hämtad 2017-05-05

[47] Stack Overflow, ”Including Google Web Fonts link or import?”,
https://stackoverflow.com/questions/12316501/including-google-web-
fonts-link-or-import/12380004#12380004
Hämtad 2017-05-05

[48] Steve Sounders, ”don’t use @import”,
http://www.stevesouders.com/blog/2009/04/09/dont-use-import/
Publicerad 2009-04-09. Hämtad 2017-05-12

[49] Google Fonts, ”Get Started with the Google Fonts API”,
https://developers.google.com/fonts/docs/getting_started?hl=en/
Publicerad 2017-05-11. Hämtad 2017-05-15

[50] Google Fonts, ”FAQ”,
https://developers.google.com/fonts/faq
Hämtad 2017-05-17

[51] Inmotion hosting, ”Lock down WordPress admin login with .htaccess”,
http://www.inmotionhosting.com/support/website/wordpress/lock-
down-wordpress-admin-login-with-htaccess
Publicerad 2016-09-19. Hämtad 2017-05-10

[52] Apache, ”Apache HTTP Server Tutorial: .htaccess files”,
http://httpd.apache.org/docs/current/howto/htaccess.html
Hämtad 2017-05-10

[53] Digital Ocean, ”How To Use the .htaccess File”
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-the-
htaccess-file
Publicerad 2012-07-12. Hämtad 2017-05-15

[54] Theme Handbook, ”Template Hierarchy”,
https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-hierarchy/
Hämtad 2017-04-20

[55] Code Reference, ”is_singular”,
https://developer.wordpress.org/reference/functions/is_singular/
Hämtad 2017-04-20

[56] B. Williams. D. Damstra. H.Stern. Professional WordPress Design and 
Developement. 3 uppl. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, Inc;2015. 
s. 238.

45

https://developer.wordpress.org/reference/functions/is_singular/
https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-hierarchy/
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-the-htaccess-file
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-the-htaccess-file
http://httpd.apache.org/docs/current/howto/htaccess.html
http://www.inmotionhosting.com/support/website/wordpress/lock-down-wordpress-admin-login-with-htaccess
http://www.inmotionhosting.com/support/website/wordpress/lock-down-wordpress-admin-login-with-htaccess
https://developers.google.com/fonts/faq
https://developers.google.com/fonts/docs/getting_started?hl=en/
http://www.stevesouders.com/blog/2009/04/09/dont-use-import/
https://stackoverflow.com/questions/12316501/including-google-web-fonts-link-or-import/12380004#12380004
https://stackoverflow.com/questions/12316501/including-google-web-fonts-link-or-import/12380004#12380004
https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/CSS/calc
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