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Sammanfattning
Målet med detta projekt har varit att migrera och förnya webbplatsen 
visitfjallen.se. Sidan innehåller ett brett register av olika företag inom områden 
som upplevelser, boende och restauranger i Sveriges fjällkedjor. Den tidigare 
webbplatsen var omodern och byggd på ett kostsamt system som saknade 
flexibilitet. I detta arbete har webbplatsen flyttats till det flexiblare och mer 
lättskötta systemet WordPress. Sidan har också moderniserats ordentligt och fått
en hel del förbättringar och nya funktioner. I stället för en par enkla textrader 
med information har varje företag nu fått en egen profilsida med plats för stora 
mängder av information. Bland de helt nya funktionerna finns exempelvis egna 
kontaktformulär och möjligheten för besökare att lämna recensioner för 
bolagen. Företagen har också fått en integrering av sociala medier med egna 
knappar för Facebook och Twitter. Flera företag som finns listade på 
Tripadvisor har även fått detta integrerat på sin sida. Inloggade besökare kan nu 
spara sina favoritföretag genom att markera dem som sin favorit. Eller lämna en
recension för bolag de har åsikter om. De flesta av de nya funktionerna har 
erhållits med hjälp av tillägget Geodirectory till WordPress, vilket är ett utmärkt
och heltäckande verktyg som specialiserat sig på webbplatser med omfattande 
företagsregister. En betydande del av arbetet bestod av att flytta den stora 
mängden bolag med tillhörande information till den nya webbplatsen. Registret 
var möjligt att överföra via en kalkylfil, men informationen i den den 
exporterade filen var rörig och innehöll 900 rader med data som behövde 
sorteras och struktureras upp rad för rad. För att dela upp arbetet gjordes därför 
filen i episoder om ungefär 200 bolag åt gången. En stor del av webbplatsen har
byggts upp med hjälp av sidbyggar-verktyget Beaver Builder. Verktyget har 
varit användbart och påskyndade processen med att konstruera det stora antalet 
sidor som var nödvändigt för att bygga upp den nya Visitfjällen.se. Den färdiga 
webbplatsen uppfyllde de flesta av beställarens önskemål och det nya utseendet 
för visitfjällen blev i slutändan mycket uppskattat.

Nyckelord: Webbutveckling, WordPress, Content Management System, CMS,  
Page builder, Responsivt gränssnitt, CSS, SiteSmart. 
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Abstract
The goal in this project has been to migrate and renew the website 
visitfjallen.se. The webpage contains a broad registry of different companies 
working in areas such as experiences, accommodation and restaurants within 
Sweden's mountain chains. The previous site was out of date and built on a 
costly system that lacked flexibility. In this work, the site has moved to the 
more flexible and easy-to-use WordPress system. The page has also been 
modernized and has received a lot of improvements and new features. Instead 
of a few simple text lines with information, each company has now got its own 
profile page that accommodates large amounts of information. Among the brand
new features are for example company specific contact forms, and the ability 
for visitors to submit reviews for the companies. The companies have also 
received an integration of social media with their own buttons for Facebook and
Twitter. Several companies listed on Tripadvisor have also got this integrated in 
their profile. Subscribed visitors can now save their favorite companies by 
marking them as their favorite. Or leave a review for companies they have 
opinions about. Most of the new features have been obtained with the 
WordPress plugin Geodirectory, which is an excellent and comprehensive tool 
that specializes in websites with extensive business listings. A significant part of
the work consisted of moving the large number of companies with associated 
information to the new site. The registry was possible to transfer via a 
spreadsheet, but the information in the exported file was messy and contained 
900 rows of data that needed to be sorted and structured in new rows. In order 
to divide the work, the file was made in episodes of about 200 companies at a 
time. A large part of the site has been built using the Beaver Builder pagebuilder
tool. The tool has been useful and accelerated the process of constructing the 
large number of pages necessary to create the new Visitfjällen.se. The 
completed website fulfilled most of the wishes of the client, and the new look 
of the site was ultimately highly appreciated.

Keywords: Web development, WordPress, Content Management System, CMS,
Page builder, Responsive web design, CSS, SiteSmart.
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Förord
Jag vill passa på att tacka min handledare och beställare Marcus Ståhl för ett 
gott samarbete under arbetet med Visitfjällen. Jag vill även tacka Anna för hjälp
med korrekturläsning av rapporten, samt för att hon stått ut med mig trots att 
jag oavbrutet har suttit och arbetat vid datorn under stora delar av våren och 
försommaren.
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Terminologi

Akronymer och förkortningar

CSV Comma Separated Value. Textfil som används för att 
spara och överföra tabelldata.

WCMS Web Content Management System. 
Innehållshanteringssystem för webb. Ofta används 
bara termen CMS.

WYSIWYG What You See Is What You Get

PO Portable Object. Textbaserad fil som ofta används för 
att översätta text under programutveckling.

CSS Cascading Style Sheets. Stilmall.

SEO Search Engine Optimisation. Sökmotoroptimering.

WordPress Shortcode Kort kodstycke som kan användas som genväg för att
lägga in funktioner eller moduler på webbsidan.

Brödsmulor Länkstigar som visar var besökaren befinner sig för 
tillfället.

Media query En CSS teknik för att göra responsiva anpassningar.

reCAPTCHA Ett slags filter som hindrar automatiserade program 
från att skicka e-post eller logga in.

viii
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1 Inledning
Visitfjallen.se är troligtvis Sveriges största och och kanske även den enda 
samlingsplatsen för hela Sveriges fjällkedja. Intresset för fjällen och alla dess 
naturupplevelser är stort och webbplatsen besöks av i genomsnitt 10.000 unika 
besökare varje månad. Syftet med webbplatsen är att inspirera och informera  
besökarna inför deras nästa fjällresa och att öka intresset för fjällen i allmänhet.

Ägaren av webbplatsen heter Marcus Ståhl och han arbetar till vardags som VD
på Destination Vemdalen AB. Marcus har ingen större kunskap om 
webbutveckling och programmering, men han har tidigare arbetat mycket med 
digital marknadsföring, content marketing, UX och SEO. Marcus tog över och 
köpte webbplatsen av den tidigare ägaren för ungefär ett år sedan, då denne inte
inte längre hade tid eller möjlighet att fortsätta driva och utveckla sidan.

Webbplatsen visitfjallen.se (i fortsättningen endast benämnd Visitfjällen) är i 
nuläget byggt på ett litet och relativt okänt innehållshanteringssystem (CMS) 
som kallas SiteSmart. Verktyget är inte bara svårt att anpassa och uppdatera, 
utan det är även kostsamt och besvärligt att bygga ut utan en bredare kunskap 
om webbutveckling. Marcus önskan är därför att hela webbplatsen migreras till 
det populära innehållshanteringssystemet WordPress. Genom WordPress finns 
stora möjligheter till anpassning och det är mer flexibelt och enklare att arbeta 
med än det begränsade och något omoderna verktyget SiteSmart. WordPress är 
dessutom gratis att använda och uppdateras regelbundet både funktionsmässigt 
och ur en säkerhetsaspekt. När webbplatsen har migrerats till WordPress finns 
det önskemål om att även lägga till ett antal nya funktioner.

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Intresset för den svenska fjällvärlden är stort. Runt två miljoner människor har 
rest till fjällen under de senaste åren och var tredje svensk besöker fjällen 
regelbundet för att åka slalom eller snowboard [1]. Att behovet av en webbplats 
som samlar information om de svenska fjällen är stort är därför inte så konstigt. 
Visitfjällen är idag en stor webbplats som innehåller ett omfattande 
företagsregister över bland annat boenden, restauranger och 
konferensarrangörer i hela den svenska fjällvärlden. Utöver det är det också en 
viktig källa för fjällinformation och nyheter rörande resmålen i våra fjäll. Men 
Visitfjällen är idag en ganska omodern webbplats som är i behov av en 
ordentlig ansiktslyftning. Dels på grund av att den använder sig av ett oflexibelt
innehållshanteringssystem som gör det svårt att anpassa och göra förändringar. 
Men webbplatsen känns också rörig och användbarheten kan förbättras på 
många olika  punkter, exempelvis innehåller bara startsidan en bra bit över 
etthundra olika klickbara länkar, både interna och externa. Ägaren av 
Visitfjällen har också ett antal idéer på nya funktioner som skulle kunna tänkas 
implementeras för att ytterligare förbättra och modernisera webbplatsen.
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1.2 Övergripande syfte
Syftet med projektet är att migrera delar av den nuvarande webbplatsen till ett 
nytt och mer modernt innehållshanteringssystem. De delar som kommer 
migreras är framförallt företagsregistret, texter och vissa av bilderna. För 
resterande innehåll kommer en ny webbplats byggas upp i WordPress som ska 
vara lättare att hantera och uppdatera, och mer överskådlig än den tidigare. Det 
är också önskvärt att den nya webbplatsen är mer interaktiv än den tidigare och 
gärna också snyggare rent estetiskt.

1.3 Detaljerad problemformulering
Målet med arbetet är att flytta den nuvarande webbsidan till ett nytt och mer 
lätthanterligt system för att där kunna fortsätta utvecklingen av webbplatsen. 
Dessa är problemen som kommer att behöva en lösning:

• Bygga upp en ny version av webbplatsen Visitfjällen. Den nya 
webbplatsen ska skapas i WordPress och innehålla liknande information 
som på den tidigare sidan, men den ska vara mer strukturerad och 
lättnavigerad.

• Webbplatsen ska ha någon form av brandvägg eller skydd mot SQL-
injections och liknande attacker. Det bör även finnas möjlighet att enkelt
göra en backup på nuvarande system och databas.

• Flera av de gamla bilderna ska bytas ut så nya bildfiler måste 
införskaffas. Dessa kommer troligtvis behöva optimeras och justeras 
med Photoshop.

• Den ordinarie webbplatsen innehåller ett stort företagsregister med 
hundratals olika bolag och information om dessa. Detta företagsregister 
är stommen i hela webbplatsen och en av de absolut viktigaste delarna 
att migrera. På den nuvarande webbplatsen finns det möjligheter att 
exportera över företagsregistret till en CSV-fil. Om möjligt ska denna 
data sedan importeras över till den nya webbplatsen. I annat fall måste 
all företagsdata överföras manuellt.

• Varje företag ska få en egen profilsida där de kan placera text, bild och 
kontaktuppgifter. Om det är genomförbart så finns också önskemål om 
att företagarna ska kunna logga in på webbplatsen (via frontend) för att 
ändra eller lägga till information på sin egen presentationssida. 

• Någon form av integrering med Tripadvisor för de företag som finns 
listade på Tripadvisors webbplats.

• De företag som har en e-postadress registrerad på sidan har i nuläget 
adressen endast utskriven i textformat. På nya sidan ska riktiga 
kontaktformulär för varje enskilt bolag finnas tillgängligt i stället.

• Webbplatsen måste vara helt responsiv och fungera bra på stora skärmar
såväl som på mindre mobila enheter.

Om tid finns över är det även andra funktionaliteter som kan implementeras, 
som möjligheten att göra bokningar till varje enskilt företag medan besökaren 
fortfarande är kvar på sidan. Och någon form av kart-funktionalitet för att 
märka ut var de olika företagen är placerade.
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1.4 Översikt

Kapitel två tar upp den teori och relevanta begrepp som rör ämnet. I kapitel tre 
förklaras den metod som är tänkt att använda under projektet. Kapitel fyra går 
igenom de lösningsalternativ som har valts för att lösa uppgifterna. I kapitel 
fem ges resultatet av vad arbetet har lett fram till. Slutligen finns rapportens 
slutdiskussion i det sista och sjätte kapitlet. Sist placeras de bilagor som är 
relevanta för detta projekt.
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2 Bakgrundsmaterial
2.1 Web Content Management System

Web Content Management System, förkortas ofta CMS eller WCMS är ett 
publiceringsverktyg som används för att utveckla och administrera webbplatser.
Ett CMS förenklar och snabbar upp utvecklingen av webbsidor genom att låta 
användaren bygga upp och redigera sin webbplats genom ett webbgränssnitt.  
Många av de populäraste systemen är gratis att använda och förhållandevis 
enkla att lära sig hantera. Användaren behöver inte ha någon kunskap om 
programmering för att skapa en relativt avancerad webbplats, även om det kan 
vara en fördel att ha en grundläggande kännedom om HTML och CSS för att 
kunna göra justeringar i utseendet. Systemet tar automatiskt hand om många 
delar i processen som med traditionella metoder hade varit tidskrävande och 
krävt mycket manuellt arbete. Ett CMS, eller innehållshanteringssystem som 
det ibland kallas på svenska använder sig av så kallad WYSIWYG-redigering, 
(What You See Is What You Get) vilket gör att användaren kan se direkt på 
skärmen hur innehållet kommer se ut samtidigt som arbetet utförs. Ett CMS 
stödjer oftast också flera olika språk och möjliggör att administratören snabbt 
kan skapa olika typer av användarroller med olika grad av behörighet till 
webbplatsen. 

2.1.1 SiteSmart

SiteSmart är ett relativt litet och okänt modulbaserat CMS och e-
handelsplattform som är utvecklat i Sverige av webbyrån MediaVault. Företaget
har sin bas i Motala och har mer än 20 års erfarenhet av utveckling av CMS [2]
[3]. SiteSmart använder sig av dra och släpp funktionalitet, har verktyg för att 
förbättra webbplatsens tillgänglighet och ett brett stöd för sökmotoroptimering 
(SEO). SiteSmart har även en inbyggd funktionalitet för e-handel och hantering 
av lager och produkter. I verktygets gränssnitt finns ett verktygsfält med fem 
olika huvudflikar där en stor del av webbplatsens uppbyggnad kan hanteras.

• Verktygsmenyn: Här hanteras dra och släpp funktionaliteten och det 
mesta av de visuella delarna som rör webbplatsen. Här kan användaren 
lägga till text, bilder, tabeller och paneler.

• Sidor: Här finns alla webbplatsens sidor och det är även hit man går för 
redigera, radera eller lägga till en ny sida. Sidorna struktureras här i 
olika mappar vilket gör att användaren kan få en bra överblick över 
vilka kategorier av sidor som finns.
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• Navigering: Här kopplas alla sidor ihop med den tillhörande 
navigeringslänken. Här görs också alla inställningar rörande länkarna 
som exempelvis länkens titel, färg och vilken typ av länk det gäller. 
Några av de typer av länkar som finns att välja bland är bildlänk, e-
postlänk, extern länk eller en tillbakalänk.

• Filer: Här lagras alla webbplatsens filer som bilder, video, dokument 
eller ljudklipp.

• Layout: Här styrs delar av webbplatsens layout som till exempel allt 
rörande typografi och färger. Här finns även layouttabeller som delar 
upp varje sida i jämnstora kolumner.

I de övriga flikarna i gränssnittet hanteras mer övergripande delar av 
webbplatsen så som språk, statistik, användarhantering och 
sökmotoroptimering. På denna bild kan delar av gränssnittet i SiteSmart ses (se 
Illustration 1)

2.1.2 WordPress

WordPress är för närvarande världens mest använda CMS och används på 
miljontals webbplatser idag. Omkring 30% av alla webbplatser på nätet 
beräknas nu vara skapade med hjälp av WordPress innehållshanteringssystem
[4]. WordPress är en open source programvara som kan laddas ner och 
användas kostnadsfritt. Systemet bygger på PHP och MySQL och för att 
fungera optimalt så rekommenderas det att webbhotellet stödjer PHP version 
7.2 eller högre och MySQL version 5.6/ MariaDB version 10.0 eller högre. Det 
bör gärna också finnas stöd för HTTPS [5]. För att anpassa och förändra 
utseendet på en webbplats finns det ett stort antal teman att välja bland. Temat 
är den del av en WordPressinstallation som styr design och layout, och är 
således en viktig del av webbplatsen. 

5
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2.2 Tillägg för CMS

Ett tillägg, eller ett plugin som det även kallas används ofta för att bygga ut 
eller förbättra webbplatsens funktionaliteter. Det finns i dagsläget över 55.000 
tillägg till WordPress att ladda ner och installera [6]. Alla av varierande storlek 
och kvalité. Vissa tillägg är helt gratis medan andra kostar pengar att använda. 

Tillägg är en viktig del av WordPress och används de på rätt sätt så kan de kan 
underlätta utvecklingen av en Webbplats på många olika sätt. Men det finns 
vissa risker och det gäller att tänka sig för när man väljer vilka tillägg som ska 
installeras. WordPress kräver frekventa uppdateringar och det gäller att 
utvecklaren av ett tillägg är aktiv och underhåller sin programkod för att 
undvika kompabilitetsproblem. Annars finns risken att det uppstår problem och 
att delar av webbplatsen slutar fungera. Detta är särskilt viktigt om det är ett 
stort tillägg som är involverat i många delar av webbplatsens funktionalitet. 
Även säkerhetsaspekten måste beaktas vid valet av tillägg, dåligt kodade tillägg
eller de som uppdateras alltför sällan riskerar att utsättas för hackare som kan 
skada webbplatsens förtroende för gott. 

Det gäller också att vara försiktig med att installera alltför många tillägg. En 
webbplats med väldigt många tillägg installerade kan påverka sidornas 
laddningstider och göra webbplatsen seg och långsam. I CreativeMinds 
undersökning frågades utvecklarna vad som de ansåg vara ett lämpligt antal 
tillägg på en webbplats [7]. Resultatet blev att 47% ansåg att 10 eller färre var 
lämpligt och 44% tyckte att mellan 10 och 30 stycken var bra. Endast 4% 
vardera valde alternativen 30-50st eller 50st eller fler. I undersökningen 
frågades även vad som var det främsta orosmomentet vid valet av ett nytt 
tillägg. Som visas i diagrammet nedan (se Illustration 2) var konflikter med 
andra tillägg den vanligaste farhågan, tätt följ av laddningstider och säkerheten.

6
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2.2.1 Geodirectory

Geodirectory är ett tillägg för WordPress som används för att skapa 
företagsregister på en webbplats. Tillägget började skapas under 2011 av 
företaget AyeCode och utvecklarna säger sig ha hämtat mycket inspiration från 
stora och populära WordPress-tillägg som WooCommerce och BuddyPress. 
Enligt AyeCode är tillägget det enda i sitt slag till WordPress som både kan 
hantera miljontals listade företag på en webbplats, och dessutom inte ha några 
problem med att handskas med den stora trafik som detta skulle innebära [8]. 
Att tillägget kan hantera så stora volymer utan problem kan till stor del bero på 
att tilläggets databas är strukturerad och optimerad på ett bra sätt [9]. 
Geodirectory ska fungera bra med alla teman som använder sig av den vanliga 
HTML5 strukturen. Det är även utvecklat för att vara helt och hållet responsivt 
och ska fungera lika bra oavsett storleken på användarens enhet. Tillägget är 
skapat på engelska men går att översätta genom att editera de medföljande PO 
(Portable Object) filerna [10]. Geodirectory har kodats med säkerheten i åtanke 
och ska vara till fullo skyddat mot exempelvis SQL-injektioner och annan 
skadlig kod [9]

2.2.2 Sidbyggare

En sidbyggare, eller page builder för ett WCMS är en typ av tillägg och verktyg
som låter användaren skapa webbplatsen till stor del med hjälp av dra och släpp
funktionalitet. Sidbyggare är något som inte bara finns till WordPress utan är 
också tillgängligt för användare av andra populära CMS som exempelvis 
Joomla och Drupal. Sidbyggare kommer i många olika typer och prisklasser. 
Ofta är de enkla grundläggande funktionerna gratis, men för att få tillgång till 
premium funktionalitet krävs en inbetalning. Men det finns även sidbyggare 
som är helt kostnadsfria att använda. Sidbyggare har ökat stort i popularitet de 
senaste åren och blir vanligare och vanligare, både bland vanliga användare och
professionella utvecklare [11]. En sidbyggare kan förenkla utvecklingen av 
webbplatser genom att ge användaren möjlighet att snabbt lägga till, ta bort 
eller förflytta element mellan olika platser på en webbsida. Bland de element 
som går att hantera finns till exempel knappar, bildspel, tabeller eller 
WordPress-inlägg. För att strukturera layouten på sidorna används ofta rader 
och kolumner som anpassas efter användarens behov. Behövs exempelvis en 
rad med tre kolumner kan användaren helt enkelt dra in och släppa detta 
element på valfri plats på sidan. 

Många sidbyggare har också färdiga sidmallar som är klara att använda direkt, 
det enda användaren behöver göra är då att anpassa sidans texter och bilder för 
att passa behoven för den aktuella sidan. Fördelarna med sidbyggare är många 
och de har möjligheten att snabba upp utvecklingsprocessen på många sätt. Men
de har även sina nackdelar. Vissa menar att de kan orsaka att webbsidan blir slö 
och långsam, vilket i sin tur kan påverka webbplatsens SEO negativt. En annan 
risk är det faktum att vissa sidbyggare använder sig enbart av shortcodes för 
alla sina element och moduler. Verktyget konverterar alltså layout-
komponenterna till shortcode som oftast är plugin specifika. 
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Detta skapar en slags inlåsningseffekt och gör att användaren blir tvingad att 
använda detta plugin för alltid om de vill att webbplatsen ska fortsätta att 
fungera. Den dagen sidbyggarverktyget av någon anledning slutar fungera eller 
inte längre stöds, så kommer alla dessa kodsnuttar förlora sin funktion och 
webbsidan måste byggas om helt från grunden igen [12]. Lyckligtvis är detta 
något som många av de företag som skapar sidbyggare är högst medvetna om 
och arbetar för att lösa. Exempelvis har det populära verktyget Beaver Builder 
löst detta problem och använder sig inte längre av shortcode för sina 
standardelement. Beslutar sig användaren för att inaktivera Beaver Builders 
plugin kommer webbplatsens innehåll att förbli intakt, vilket är en stor fördel
[13]. 

2.3 Comma Separated Values (CSV)

En CSV-fil är en textfil med kommaavgränsade värden. Filen består av rader 
och kolumner där varje textvärde vanligtvis är avgränsat med ett kommatecken.
Men det går även att använda andra avgränsningstecken vid behov. En CSV-fil 
används ofta av program som Microsoft Excel eller LibreOffice Calc. 
Filformatet är användbart bland annat för att överföra stora mängder data 
mellan olika programvaror och varje rad i filen kan representera en ny rad i en 
databas. Som mest går det att exportera eller importera upp till ungefär 1 miljon
rader och 16000 kolumner i en enda fil [14],[15].

2.4 Användbarhet

Användbarhet inom webbdesign handlar mycket om att skapa webbplatser som 
är lätta för besökare att använda och navigera på. En rörig webbplats med 
många länkar, onödiga textstycken och besvärlig navigering drar sällan till sig 
många besökare. På en webbplats med hög användbarhet kan besökaren nästan 
direkt förstå hur sidan ska användas och vilka länkar som ska klickas på för att 
hitta det man söker. Eller som Krug beskriver den viktigaste regeln inom 
användbarhet ”Tvinga mig inte att tänka” [16]. Med andra ord, undvik att låta 
besökaren på webbplatsen behöva fundera på hur eller var, man utför något på 
sidan. Något annat som kan vara viktigt att tänka på är att inte försöka göra 
förändringar som användare inte är vana vid, och att försöka hålla sig till 
vanliga konventioner, som till exempel att logotypbilden leder till startsidan. Att
det finns en möjlighet att söka information genom en sökruta är också bra ur en 
användbarhetssynpunkt, detta gäller särskilt om webbplatsen är stor och har 
mycket innehåll.
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3 Metod
I början av projektet skapades en tidsplan för att strukturera upp arbetet och få 
ett ungefärligt överblick på hur mycket tid som fanns till förfogande för varje 
del av arbetet. Denna tidsplan ligger som Bilaga A i rapporten.

3.1 Informationsinsamlande om nuvarande system
Inledningsvis gäller det att sätta sig in i den nuvarande webbplatsens innehåll, 
dels genom att testa den publika frontend delen utförligt men även genom att 
titta igenom hur sidan är uppbyggd i backend genom verktyget SiteSmart. Detta
för att få en bredare bild över vad som kommer behövas på den nya 
webbplatsen.

3.2 Innehållshanteringssystem

Två olika CMS kommer användas under utvecklingen. Till största delen ska 
WordPress användas för att bygga upp den nya webbplatsen. Men till viss del 
även SiteSmart för att samla in innehåll som bilder och text.

3.2.1 SiteSmart

Den nuvarande webbplatsen är uppbyggd i verktyget SiteSmart och mycket av 
innehållet finns lagrad genom detta system. Bland annat ligger hela det stora 
företagsregistret här. Detta kommer behöva exporteras till en CSV-fil för att så 
småningom kunna migreras till den nya webbplatsen. I SiteSmart kan även 
foton eller texter finnas som behöver plockas ut.

3.2.2 WordPress

Det CMS som främst kommer att användas vid utvecklingen är WordPress. 
Beställaren av webbplatsen har köpt in ett tema och och ett sidbyggar-tillägg 
som han begärt att jag ska använda mig av vid konstruktionen. 

Valet att använda just WordPress för utvecklingen var beställarens. När 
projektet är avslutat kommer han själv att försöka att driva webbplatsen utan 
någon support från den tidigare webbyrån. Vilket innebär att han själv kommer 
stå för det fortsatta utvecklings- och underhållsarbetet. WordPress är relativt lätt
att uppdatera och göra mindre förändringar i själv, och kändes därför som det 
bästa alternativet för framtiden.

3.3 Verktyg och utvecklingsmiljö
Utvecklingen kommer ske uteslutande i en Windowsmiljö med hjälp av olika 
program och verktyg. Vid export och import av företagsregistret kommer all 
data ligga samlad på en eller flera CSV filer. För att hantera och arbeta med 
dessa filer kommer kalkylprogrammet LibreOffice Calc att användas. 
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Nya foton som införskaffas kommer vid behov att optimeras med bild-
behandlingsprogrammet Photoshop för att fungera så bra som möjligt på den 
nya webbplatsen. För eventuell kod som behöver skrivas kommer editorn 
Visual Studio Code främst användas, men i vissa fall skrivs CSS-kod in direkt i 
WordPress egna sektion för kod.

3.4 Tillägg för WordPress
För att få webbplatsen att fungera på önskat sätt så kommer ett antal olika 
tillägg till WordPress att utvärderas och testas för att se om de passar på 
webbplatsen och uppfyller de krav som ställts. Finns det tillägg som passar 
relativt bra men inte är optimala i design eller funktion så kommer dessa 
eventuellt att anpassas genom mindre justeringar i källkoden.

3.4.1 Sidbyggare

Som hjälpmedel kommer en sidbyggare att användas vid konstruktionen av 
webbplatsen. Här hade beställaren redan valt ut och köpt pro-versionen av ett 
tillägg som heter Beaver Builder. Detta kommer användas som hjälpmedel för 
att konstruera sidorna. Till denna version ingår även ett tema som är väl 
anpassat för att fungera ihop med Beaver Builder. Temat och alla moduler i 
Beaver Builder är responsiva, vilket är viktigt för att kunna skapa en webbplats 
som ska fungera på alla typer av enheter.

3.4.2 Säkerhet

Att hålla WordPressinstallationen och dess tillägg uppdaterade är ett bra sätt för 
att täppa igen eventuella säkerhetsrisker. Men utöver det kan det behövas ett 
tillägg innehållande en brandvägg och skydd mot skadlig kod. För att lösa detta 
ska gratisversionen av säkerhetsverktyget Wordfence installeras på systemet. 
Wordfence känns som ett bra val då det är välkänt och har fått mycket höga 
betyg på WordPress webbplats [17].

3.4.3 Sökmotoroptimering SEO

För att hantera webbplatsens sökmotoroptimering kommer det populära 
verktyget Yoast SEO att användas. Detta tillägg valdes för att det är ett 
välbeprövat och väl underhållet verktyg som har funnits på marknaden under 
många år.

3.4.4 System för företagskatalog

Visitfjällens huvudfunktion är att tillhandahålla ett brett företagsregister som rör
det mesta när det gäller intressen, aktiviteter eller boenden i Sveriges alla fjäll. 
För att hantera detta stora register på bästa sätt finns ett antal tillägg till 
WordPress som är specialiserade på just företagsregister. Här har Geodirectory 
valts för ändamålet. Tillägget har valts ut för sitt breda innehåll av funktioner 
som passar utmärkt för Visitfjällens behov. Geodirectory ger varje företag en 
egen profilsida och löser samtidigt behovet av ett kontaktformulär för varje 
företag. 
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Det har även en inbyggd kartfunktion vilket även det var ett av problemen som 
behövde lösas. Det finns också möjlighet för import av data, vilket är något som
är viktigt för att kunna flytta över företagsregistret. En annan del som var 
önskvärt var att företagarna skulle kunna logga in på webbplatsen för att 
redigera och förändra sin presentationssida. Denna funktion finns att ladda ner 
som en extra modul till Geodirectory och med hjälp av den kan den efterfrågade
inloggningsfunktionen på ett bra sätt erhållas. Tillägget är också byggt för att 
fungera lika bra oavsett storlek på användarens skärm. Detta tillsammans med 
Beaver Builders responsiva tema och moduler gör att webbplatsen ska fungera 
på ett likvärdigt sätt oavsett skärmstorlek. 

För att undersöka responsiviteten kommer i slutfasen webbplatsen att testas, 
dels med  testverktyget för responsivitet i webbläsaren Chrome. Men även med 
två olika Samsungenheter av storleken 5,5 tum och 10,1 tum.

3.4.5 Backup och säkerhetskopiering

Att beställaren regelbundet ska kunna säkerhetskopiera hela sidan och dess 
tillhörande databas är viktigt. Om något oväntat händer är det tryggt att han kan
ha en egen kopia av webbplatsen som kan användas för att återställa eventuella 
problem som har uppstått. För att lösa detta problem har UpdraftPlus 
Backup/Restore för WordPress valts. Tillägget finns som kostnadsfri version, är 
enkelt att använda och förstå sig på för någon som inte har kunskap om 
webbutveckling. Det är även ett av de populäraste på marknaden, går att 
schemalägga och stödjer molnlagring. Vilket var några av anledningarna till att 
valet föll just på detta tillägg för säkerhetskopiering och backup.

3.5 Sitemap och inventering av bolag

Ett av de svårare momenten var att planera och strukturera upp hur kategorierna
i Geodirectory skulle användas. För att systemet ska kunna hitta ett företag 
behöver varje enskilt bolag ligga i minst en Geodirectory-kategori. Varje skapad
kategori i systemet kan sedan användas för att lista de bolag som ligger samlade
under den kategorin. Genom att placera bolagen i flera olika kategorier går det 
att gruppera dem på många olika sätt på webbplatsen.

För att lösa detta behövdes det göras någon form av skiss eller sitemap för att 
strukturera upp hur många kategorier som skulle behövas och var i 
kategoriträdet de skulle ligga. På webbplatsen har varje fjäll ett antal olika orter 
eller städer under sig, och under varje ort ska det finnas ett stort antal olika 
boendetyper eller aktivitetstyper. Och för att kunna skilja på exempelvis 
boenden och aktiviteter behövde det skapas separata kategoriträd för boenden, 
aktiviteter, restauranger och konferensarrangörer. Att dela upp de kategorierna i 
olika träd är också nödvändigt då vissa företag kan finnas under flera olika 
huvudkategorier. Exempelvis kan en camping erbjuda både boende och 
aktiviteter. 
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För att komplicera uppgifter ytterligare så måste man också ta med i 
beräkningen att alla typer av bolag inte finns i alla fjäll och på alla orter. Så för 
inte behöva skapa en stor mängd kategorier som ändå aldrig skulle användas, 
behöver alla orter gås igenom för att se vilka bolagstyper som finns under varje 
ort. Denna inventering av bolag och kategorier nedtecknades i ett textdokument 
och finns att se som bilaga B sist i rapporten.

3.6 TripAdvisor

För att få en integrering av TripAdvisor så finns det särskilda widgets för detta 
att hämta på TripAdvisors webbplats [18]. Alla företag som finns listade i deras 
system har ett unikt kodstycke som består av HTML och JavaScript. Genom att 
använda denna kod på ett valfritt ställe på webbplatsen så kommer företagets 
betyg och recensioner att hämtas från TripAdvisor, och visas på den sidan där 
koden placerats.
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4 Konstruktion
För att påbörja byggandet av den nya webbplatsen har beställaren av 
webbplatsen skapat en ny subdomän på sitt webbhotell och installerat 
WordPress tillsammans med Beaver Builder och dess tillhörande layout-tema. 
För att kunna göra regelbundna säkerhetskopieringar börjar jag med att 
installera UpdraftPlus Backup/Restore. Detta tillägg kommer i fortsättningen att
användas innan större förändringar av webbplatsen görs. Här installeras nu 
också tillägget Geodirectory som ska hantera listningen av företagsregistret. 
Tilläggets storlek och breda användningsområde gör att en stor mängd tid får 
läggas på att bekanta sig med alla dess funktioner och inställningsmöjligheter.

Alla foton och bilder som används på webbplatsen hämtas antingen från den 
ordinarie webbplatsen, eller laddas ner från webbsidan Pixabay [19]. Alla bilder
som laddas upp till sidan av mig har först optimerats i Photoshop för att få en 
lämplig storlek, både till antal pixlar och till filstorlek. Filstorleken har här 
försökts att hållas kring eller under 100 kb för att göra sidan snabbare att ladda.

Under arbetets gång har även beställaren haft tillgång till webbplatsens 
administrationssidor och själv laddat upp bilder eller gjort mindre förändringar i
webbplatsens utseende och funktion.

4.1 Att arbeta med Beaver Builder

När Beaver Builder används för att konstruera en sida använder man sig av 
rader, som i sin tur består av ett antal olika kolumner. Beroende på hur många 
element man behöver för den aktuella raden kan man välja den typ av rad som 
passar bäst för ändamålet. För varje kolumn är det sedan möjligt att välja 
mellan ett stort antal olika moduler eller widgets för att nå den typ av funktion 
eller utseende användaren eftersträvar. I varje kolumn går det att placera en eller
flera moduler, och varje modul har i sin tur sina egna egenskaper och 
inställningar. En viktig del när man arbetar med Beaver Builders verktyg är att 
notera skillnaden mellan modulens, radens och kolumnens inställningar. Varje 
rad och kolumn har sina egna egenskaper och går att ändra och justera efter 
behov. Delar som kolumnbredd, färginställningar, marginaler och responsivitet 
går här att förändra på flera olika sätt. 

Moduler och widgets som placeras i kolumnerna har sedan i sin tur sina egna 
inställningar och egenskaper. Dessa inställningar skiljer väldigt mycket 
beroende på vilken typ av modul som hanteras. Men många moduler har en 
omfattande lista med inställningar som ger användaren en stor möjlighet till att 
anpassa sitt element på ett unikt sätt. En annan smart funktion är möjligheten att
spara en eller flera moduler man vill återanvända. Har man exempelvis skapat 
en grupp ikoner som ska användas på flera ställen, så går hela raden att spara i 
Beaver Builders modulhanterare.
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4.2 Header och Footer

För att ha en grundram för webbplatsen att arbeta runt börjar jag här med att 
bygga sidhuvud och sidfot. Dessa kommer skapas med med skissen nedan som 
mall (Se Illustration 3).

Till Beaver Builder ingår ett tillägg som heter Beaver Themer. Detta är 
användbart för att skapa mallar för globala och statiska element på sidan, som 
exempelvis en webbplats sidhuvud eller sidfot. Tillägget fungerar så att 
användaren väljer först vilken typ av layout som ska skapas, och sedan dess 
grundegenskaper. Skapas exempelvis ett nytt sidhuvud, så kan användaren 
påverka delar som vilken eller vilka sidor sidhuvudet ska visas på, eller om den 
ska vara sticky (sitta fast i överkant). Sidhuvudet kan därefter byggas ihop som 
vanligt med Beaver Builder.

När det gäller sidfoten så får den i det här fallet egenskapen ”Global”, då den 
kommer se likadan ut på alla sidor. Här används sedan Beaver Builders dra och 
släpp funktionalitet för att lägga in textrutor med länkar, kontaktinformation 
och knappar för sociala medier.

Innan sidhuvudet konstrueras görs först en menystruktur i WordPress 
menyhanteringssida. Här skapas två olika menyer, dels en lite mindre toppmeny
som ska ligga allra högst upp men även den större huvudmenyn. Dessa får 
namnen ”Toppmeny” och ”Huvudmeny”. För att konstruera ett sidhuvud till 
webbplatsen läggs en ny layoutmall upp i Beaver Themer. Den får egenskapen 
Global då även den ska se likadan ut på alla sidor. Beställaren har redan 
konstruerat en enklare logotyp som han vill använda sig av på webbplatsen, 
denna tillsammans med de två menyerna placeras in i sidhuvudet med hjälp av 
Beaverbuilders dra och släpp funktionalitet. 

14

Illustration 3: Designskiss - Visitfjällen



Visitfjällen
Roger Säfström 2018-06-01

En rad med ikoner för sociala medier läggs också in här. För varje element 
justeras marginaler och padding noggrant  i inställningarna. Här finns också ett 
flertal inställningar för responsivitet och brytpunkterna för när dessa val ska 
kopplas in eller ut. 

För medelstora och små enheter väljs en klassisk ”hamburgareikon” som fäller 
ut huvudmenyn på undersidan av sidhuvudet. För att höja användbarheten så 
läggs även texten ”Meny” bredvid för att förtydliga ikonen.

När responsiviteten längre fram i utvecklingen testas så upptäcks det att de 
responsiva delarna inte fungerar riktigt som planerat. Det visar sig att de fyra 
olika kolumnerna som sidhuvudet består av, staplar upp sig på höjden när 
skärmen trycks ihop och blir liten. Vilket skapar ett utseende som inte var 
önskvärt. Hur än elementens marginaler, bredd eller övriga inställningar 
förändras så består problemet. Men efter en del letande så hittas orsaken. Under 
respektive kolumns inställningar finns en flik med namnet ”Avancerat”. Här går
det att välja vilken bredd varje kolumn ska ha på en mindre och en medelstor 
enhet genom att ange ett procentuellt värde. Att här ge varje element en unik 
storlek, och se till så att den sammanlagda storleken inte överstiger 100 procent 
gjorde att alla element i sidhuvudet rymdes på en rad. 

Men den lilla toppmenyn får trots det ändå inte riktigt plats på de mindre 
skärmstorlekarna. Och att ge även denna meny en ”hamburgareikon” känns 
felaktigt ur en användbarhetsaspekt. Två olika responsiva menyer är förvirrande
för besökarna. Därför väljer jag att skapa en helt ny meny i WordPress 
menyhanteringssida som jag ger namnet ”Responsiv meny”. I denna 
sammanfogar jag de bägge menyerna och skapar en stor. Den responsiva menyn
placerar jag sedan strax under huvudmeny och ställer in att den ska enbart visas 
på små och medelstora skärmar. Därefter ställs den vanliga huvudmenyn in för 
att att enbart visas på stora skärmar. Med andra ord kan man säga att på små 
skärmar hoppar nu den lilla toppmeny över och lägger sig inne i huvudmenyn.

4.2.1 Fullskärms header

Ungefär halvvägs in i utvecklingsarbetet berättar beställaren av webbplatsen att 
han hittat en utländsk webbplats som han tycker har en väldigt attraktiv 
startsida, och funderar ifall detta utseende helt eller delvis skulle kunna gå att 
återskapa på visitfjällen. När jag besöker webbplatsen så ser jag att den har ett 
sidhuvud som täcker hela skärmen med en stor bild [20]. Menyn ligger högst 
upp i högra hörnet och i mitten finns en sökruta där besökare kan skriva in 
sökord. Under sökrutan ligger också några ikoner. Utseendet ger webbplatsen 
ett professionellt och modernt intryck och jag kan förstå beställarens önskan om
en liknande stil för visitfjällen. Startsidans utseende på denna webbplats kan ses
i bilden nedan (se Illustration 4).
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För att återskapa detta utseende behöver det skapas ett helt nytt sidhuvud, detta 
måste ställas in för att visas enbart på startsidan. I sidhuvudet placeras en ny rad
där alla kolumner som behövs senare ska läggas in. Raden får egenskaperna full
höjd, full bredd och att allt innehåll i raden automatiskt ska läggas så högt upp 
på sidan som möjligt. Som bakgrund för raden väljs här ett passande foto med 
fjälltema och bilden ges egenskapen att den ska skalas för att fylla hela 
området. Ett svart bakgrundsfilter med en opacitet på 40% läggs över fotot för 
att ge det en mörkare känsla och göra så att fokus läggs på innehållet istället för 
på fotot. Därefter skapas resten av sidhuvudet på ett liknande sätt som det 
tidigare, men här placeras huvudmenyn högre upp. 

I mitten av sidan placeras en sök-widget som följer med Geodirectorys tillägg. 
Under sökrutan läggs en modulrad för ikoner för att få ett liknande utseende 
som på den utländska sidan. Alla element justeras och finslipas med färger, 
passande marginaler och responsiva inställningar. Men sökrutan beter sig på ett 
märkligt sätt när responsiviteten testas. På medelstora enheter ligger elementet 
på plats, men för den minsta enhetsstorleken (mindre än 768px) hoppar 
sökrutan upp och lägger sig direkt under logotypen, trots att den har exakt 
samma inställning på medel och små enhetsstorlekar. För att avhjälpa detta får 
jag gå in manuellt och använda en media query i CSS-koden. Denna träder in 
vid brytpunkten för små enheter och flyttar sök-elementet 120 pixlar nedåt. 
Under den stora bilden läggs resten av det som ska vara startsidan. Här används
först två olika wigets från Geodirectory som bägge visar olika typer av 
bolagslistningar. Under det placeras en kart-wiget. Denna kan besökare använda
för att söka och se exakt var de olika bolagen finns placerade. Det slutliga 
resultatet blev en stilren och modern startsida, och beställaren av visitfjällen 
blev lyckligtvis mycket nöjd med det nya utseendet.
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4.3 Kategorier i Geodirectory

För varje kategori som skapas behövs en ikon-bild väljas ut som får 
representera den aktuella kategorin, ikonen används även för att märka ut 
platsen på webbplatsens kartor. Ikonerna som används på webbplatsen har 
inköpts från webbsidan Flaticon [21].

För varje kategori som skapas väljs också vilken nivå denna kategori ska ligga 
på. Genom att välja om en kategori ska vara underordnad eller överordnad en 
annan kategori går det att bygga en slags trädstruktur av kategorier. Med en 
mindre eller normalstor webbplats hade detta varit en relativt enkel uppgift, 
men med visitfjällen blev uppgiften betydligt större. Webbplatsen är stor och 
har mängder med bolag, vilket gör att det krävs ett komplext system av 
kategorier i ett flertal olika nivåer för att sortera upp alla företag.

Tittar man på den ordinarie webbplatsen finns
exempelvis rubriken ”Boende” som toppmeny, under
boende finns sju undermenyer som visar de olika
boendetyperna. Varje en av dessa sju menyer har
därefter fyra undermenyer som visar olika fjäll. Här
listas sedan de olika företagen beroende på vilka
menyval som användaren har gjort. Menystruktur kan
ses i bilden till höger (Illustration 5). Listningen av
bolagen har här sedan delats in under olika rubriker
där varje rubrik är en eller flera orter. 

Denna meny var något ologisk i och med att fjällen
var placerade under boendetyperna. Normalt söker
nog en användare i första hand efter ett boende i ett av
fjällen, inte efter en särskild boendetyp oavsett fjäll.
Så i den nya webbplatsen beslutades det därför att
vändas på dessa och placera boendetyperna under de
olika fjällen.

Kategorierna började därefter läggas in en efter en i
Geodirectorys gränssnitt. Det var uppenbart att det
skulle bli ett relativt stort antal kategorier för att
kartlägga alla bolag, men exakt hur många stod inte klart förrän efter att en 
snabb beräkning gjorts. För boende skulle detta innebära fyra fjäll, med vardera 
mellan fyra till elva orter under sig. Varje ort ska därefter ha sju boendetyper 
under sig, hotell, camping, vandrarhem etc. Sammanslaget skulle det innebära 
ungefär 220 st kategorier, och detta är enbart för boenden. Vid en liknande 
beräkning för företagen som ska ligga under de 21 olika aktivitetstyperna 
hamnar summan på 672 st kategorier. 
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Gränssnittet i Geodirectory där kategorierna läggs in fungerar bra och är 
smidigt att jobba med. Men för varje kategorinamn som läggs in måste det dels 
placeras på rätt plats i kategoriträdet, men det behöver även väljas ut en 
kategoribild varje gång en ny kategori skapas. Att på detta sätt lägga in omkring
1000 kategorier totalt skulle vara en tung och tidskrävande uppgift. 

Tittar man på den ordinarie webbplatsen så ser man att bolagen ligger inte 
kategoriserade under enskilda orter, utan närliggande orter är här ihopslagna till 
en. Ett exempel är rubriken ”Storlien, Vålådalen & Storulvån” som ligger under
Jämtlandsfjällen. Att slå ihop närliggande orter på samma vis som på den 
ordinarie webbsidan skulle minska antalet kategorier betydligt. Efter samråd 
med beställaren beslöt vi att detta var den bästa lösningen. Detta skulle inte 
innebära någon direkt försämring av webbplatsen då många orter ändå 
inrymmer endast ett eller några enstaka bolag. Så listan med bolag skulle i de 
flesta fall ändå hållas rimligt stor, plus att det kan vara en fördel att besökaren 
även får se närliggande orters bolag för att få ett lite bredare underlag att välja 
bland. 

I de fall användaren söker efter en specifikt ort så finns även sökfunktionen 
tillgänglig där besökaren kan skriva in ett särskilt ortnamn eller sökord. När alla
kategorier var inlagda blev totala antalet slutligen 480 stycken.

4.4 CSV import

Att lägga in alla bolag manuellt, direkt i gränssnittet är något som ville 
undvikas så långt som möjligt. Sidan i Geodirectory där ett nytt bolag skapas är 
stor och kräver att användaren scrollar längs en lång sida för att fylla i alla 
textfält, bockar för radioknappar och gör diverse val i drop-down listor. 
Laddningstiderna för att spara informationen och hämta in nästa sida kan också 
vara tidskrävande, särskilt när det handlar om hundratals objekt som ska läggas 
in. Möjligheter att använda sig av CSV-filer för att importera in stora mängder 
data på en och samma gång är därför avgörande. Att möjligheten till export och 
import av CSV-filer både stöds av SiteSmart och av Geodirectory var därför 
mycket viktigt för utvecklingsarbetet.

För att kunna exportera data från SiteSmart krävdes det att en ny modul 
inköptes och installerades. Modulen var kostsam att köpa, men den kom som 
tur var med en prövoperiod på sju dagar där produkten kunde utvärderas och 
därefter återlämnas. Modulen fungerade dock tyvärr inte tänkt, och trots 
upprepad kontakt med  MediaVault så lyckades de inte rätta till felet. Efter fem 
dagar slutade det med att webbyrån fick skicka CSV-filen i ett e-
postmeddelande. När filen sedan öppnades slogs man av två saker, för det första
innehöll den betydligt fler bolag än vad vi hade räknat med. Det andra var att 
tabellen var ostrukturerad och rörig, vilket skulle försvåra överföringen av 
bolagen. 
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Geodirectory har strikta regler för hur en CSV-fil måste se ut för att importen 
ska fungera och det säkraste sättet för att få en lyckad import är att ladda ner en 
exempelfil från Geodirectorys webbplats och använda denna som mall. Dels 
måste alla deras 36 kolumnrubriker i CSV-filen finnas med, och det är även 
särskilda regler för hur data inne i kolumnerna får se ut.

I den exporterade filen från SiteSmart såg allt väldigt rörigt ut. Många texter låg
blandade på ett obegripligt sätt, alla svenska bokstäver var ersatta med 
frågetecken och det var nästan omöjligt att se hur detta skulle överföras till 
prydligt strukturerade kolumner och importeras till Geodirectory. Efter att en 
backup av webbplatsens tagits så testas filen att importeras, på vinst eller 
förlust. Efter en lång uppladdningstid visas ett felmeddelande, och importen 
nekas. 0 av 905 rader är importerade. Felmeddelandet som visas lyder:

”905 items could not be added due to blank/invalid address(city, region, 
country, latitude, longitude). 905 items could not be added due to blank 
title/invalid post type/invalid characters used in data ”

Felmeddelandet var helt väntat, men ändå något nedslående.

Under ett par veckor testas Geodirectorys importfunktion noggrant parallellt 
med utvecklingen av övriga delar av webbplatsen. Det visar sig att för att 
importen ska lyckas, måste åtminstone alla dessa delar vara korrekta [22]: 

• Delningsalternativet för CSV filen måste vara ett kommatecken, och 
textavgränsare måste vara citattecken.

• Alla 36 kolumnrubriker som finns med i Geodirectorys exempelfil 
måste vara närvarande, rättstavade och i samma ordning.

• Dessa fält måste vara ifyllda på varje enskild rad: Titel, Författare, 
Innehåll, Kategori, Post-typ, Gatuadress, Stad, Region, Land, Latitud 
och Longitud.

• Kategorierna får inte innehålla kommatecken och filen måste vara 
sparad som UTF-8.

Den exporterade filen från SiteSmart har inget rätt och innehåller helt andra 
delar. Här finns bara ett fåtal röriga kolumner. Och dessutom ligger ort, 
telefonnummer, gatuadress, webbadress och e-postadress ofta samlade i en och 
samma kolumn, och på ett varierande sätt. 

Att få alla rader i den bristfälliga filen ordnad på rätt sätt, och att dessutom leta 
rätt på longitud och latitud för så många bolag var en försvårande omständighet.
Efter ett antal misslyckade tester av importfunktionen dyker tanken upp på om 
det antagligen är lika bra att hoppa över idén om att importera, och lägga in 
bolagen en och en direkt i Geodirectorys gränssnitt istället. CSV-filen kunde då 
användas bara som mall för att hitta adress och telefonnummer. 
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Men för att detta ens ska vara möjligt så krävs det att CSV-filen åtminstone är 
läsbar och att fälten inte ligger blandade. Efter att ha läst på om CSV-filer och 
hur de kan ställas in, så upptäcks det att öppningsmetoden för filen påverkar 
mycket av  kalkylbladet utseende [15]. Om filen både öppnas med semikolon i 
stället för kommatecken som delningsalternativ, och teckenuppsättningen 
Västeuropa i stället för UTF-8, så ser datan mycket mer strukturerad ut när filen
öppnas. Då fungerar även de svenska bokstäverna korrekt. Detta gör att hoppet 
tänds något att filen trots allt ska gå att använda på något sätt. Det fattas 
fortfarande alldeles för mycket information för att filen ska kunna importeras, 
men åtminstone kan kanske kolumnen med företagsnamn kopieras över till 
Geodirectorys exempelfil.

Det viktiga för Geodirectory är att alla adressfält är ifyllda, saknas något så 
misslyckas importen. Men, adressen eller GPS-koordinaterna måste inte vara 
korrekta. Skriver man "saknas" på stad, län och postnummer, och i fältet för 
koordinater skriver en valfri siffra, så läggs bolaget in, men utan någon korrekt 
adress. Det enda fältet som är bra att fylla i är det för gatuadress. Skrivs en 
adress in här så fylls fälten för stad, län, postnummer och GPS-koordinater i 
automatiskt inne i Geodirectorys gränssnitt. Det kräver dock att man manuellt 
klickar i adressrutan för varje bolag. 

Men de flesta av bolagen har inte någon gatuadress i CSV-filen, utan enbart ett 
namn på staden eller orten och ett postnummer. I de fallen går det bra att skriva 
in ortnamnet i gatuadressfältet, så placeras företagets adress i ortens stadskärna. 

4.4.1 Genomförandet av importen

När det nu stod klart exakt vilka delar som krävdes för att importen skulle 
lyckas, och den exporterade filen var någorlunda strukturerad. Så var det 
möjligt att göra ett försök att importera företag till Geodirectory. Det var 
fortfarande många delar som fattades för att få en komplett företagspresentation
med Geodirectorys mått. Den ordinarie webbplatsen innehåller väldigt lite 
information om varje företag, ofta bara företagsnamn, en postbox och ett 
telefonnummer. Så det var dessa fält som fanns att jobba med. I Geodirectorys 
gränssnitt (och importfil) finns plats för ett flertal andra informationsfält för 
företaget. Exempelvis Facebook, e-postadress eller en webbsida. På den 
ordinarie vistitfjällen är både e-post och webbsida relativt ovanligt att hitta. 
Detta är någon som beställaren med fördel kan lägga till i ett senare skede för 
att göra den nya webbplatsen mer komplett.

I den exporterade filen fanns tre huvudkolumner som var av intresse. 
Företagsnamn, kategorirubrik och en kolumn som kallas beskrivning. 
Kolumnen med företag var den enda kolumnen som gick att kopiera rakt av. 
Kolumnen med  kategorirubriker kunde inte användas, då dessa var skrivna i 
väldigt blandat format. Men de kunde användas som guide för att ge en ledtråd 
till vilka Geodirectory-kategorier som företaget skulle tilldelas. Inte heller 
kolumnen ”Beskrivning” kunde kopieras. 
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I denna låg all möjlig information blandad, som företagets adress, 
telefonnummer, beskrivning av företaget, webbsidor eller öppettider. Allt detta 
var viktig information. Men för att kunna använda datat till importfilen var jag 
tvungen att gå igenom rad för rad och sortera ut telefonnummer i en kolumn, 
adresser i den andra, e-postadresser i en tredje och så vidare. Detta var ett 
tidskrävande moment, men det var något som måste göras för att importfilen 
skulle vara komplett och fungerade. Till att börja med skapades enbart ett fåtal 
rader i taget, för att testa att importen gick som planerat och att inga oväntade 
fel uppstod. Efter ett antal lyckade testomgångar och finjusteringar var jag redo 
för att göra en import med ett större antal bolag på en gång. Den första stora 
importfilen skapades med 200 olika bolag. Hur flödet såg ut vid importen av 
bolag kan ses i flödesschemat nedan (se Illustration 6).

Alla bolag saknade kategoriindelning och alla med en adressinformation som 
var varierande. För att företagen skulle bli kompletta och sökbara i systemet var
man tvungen att lägga in både en korrekt adress och ge den en plats i det stora 
kategoriträdet. Men detta var något som var förhållandevis snabbt gjort inne i 
Geodirectorys gränssnitt i WordPress. Tidsvinsten mot att lägga in all 
information om företagen helt manuellt var ändå stor. När webbplatsen nu hade 
ett större antal bolag inlagda var det också lättare att arbeta med sidans design 
och övriga funktioner, då mycket av webbplatsens innehåll kretsar kring 
företagen.
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4.5 Design av sidor

Nu när sidhuvud och sidfot är klara blir nästa steg att lägga in sidor till de 
länkar som som ligger i sidfoten. För detta skapas fem nya sidor. Alla dessa 
sidor har ett liknande utseende och byggs med en bildmodul högst upp och 
textstycken under. Texten hämtas från den ordinarie webbplatsen och nya bilder
laddas ner och optimeras i Photoshop. 

I sidhuvudet finns länkarna Om oss och Kontakt. I kontaktsidan tar jag 
användning av Beaver Builders formulär-modul för att skapa och ställa in ett 
kontaktformulär. För att öka säkerheten används här reCAPTCHA för att 
skydda sidan mot spam. För detta krävs här två olika nycklar för att funktionen 
ska aktiveras, en webbplatsnyckel och en hemlig nyckel. Båda dessa hämtas in 
från Googles webbplats [23].

Sidan Om oss får, förutom text, en bild med parallax effekt. Detta åstadkoms 
genom att lägga en rad med ett foto som bakgrund. Som ”fästpunkt” väljs 
fixerad för att bilden ska ligga kvar i bakgrunden vid skrollning. Bilden får här 
vara något högre än normalt (1000 pixlar) för att den ska täcka hela 
bakgrunden. Bredden på raden sätts också till ”full bredd” för att täcka upp hela
elementet. 

I huvudmenyn efter Hem finns sidan Resmål med tips om olika nationalparker 
och populära resmål i fjällvärlden. Här har beställaren Marcus fått arbeta själv 
och testa att skapa en sida för att lära sig hantera WordPress och de olika 
modulerna i Beaver Builder. Jag har bara gjort några övergripande justeringar 
här och låtit beställaren styra mycket av designen själv. 

Sidorna Resa, Boende, Aktiviteter och Mat & Dryck har alla ett liknande 
upplägg. Här arbetar jag efter en skiss som beställaren har ritat och skickat till 
mig via e-post. Tanken med dessa sidor är att lista alla de bolag som ligger 
under den aktuella kategorin. Här kommer sidorna Aktiviteter och Boende att 
innehålla två olika slag av undersidor. Den ena består av de fyra olika fjällen, 
den andra är de olika boendetyper/aktivitetstyper. Med andra ord kommer sidan 
Boende dels innehålla fyra undersidor som representeras av de olika fjällen. I 
dessa kommer alla typer av boenden för varje fjäll att listas. Men även sju 
andra undersidor som representeras av de olika boendetyperna.

I beställarens skiss på nästa sida kan upplägget för dessa sidor ses (se 
Illustration 7).
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De fyra fjällen kommer här alltså visas i ett bildspel, där varje bild har en länk 
som tar besökaren till undersidan som listar allt boende för detta fjäll. Under 
bildspelet ska klickbara bilder placeras som representerar de sju boendetyperna,
allt från hotell, till stugbyar eller vandrarhem. Sammanlagt behövs alltså här 
elva undersidor. Under boendetyperna vill beställaren ha en sökruta och längst 
ner någon form av lista med framhävda boenden.

Till att börja med konstrueras de olika undersidorna. Dessa ska alla ha samma 
funktion, nämligen en kort presentation om den aktuella kategorin, tillsammans 
med en listning av de bolag som finns här. För detta skapas först en sida som 
innehåller en bild med rubrik och en kort introduktionstext. Under detta 
placeras en widget från Geodirectory. Med denna går det att lista bolag på ett 
flertal olika sätt. Dels genom att välja design och utseende på listningen, och 
dels genom välja vad som ska listas och i vilken ordning. För denna första sida 
väljs att alla bolag i kategorin hotell ska listas i bokstavsordning. 

Beställaren har även nämnt att på dessa sidor skulle det vara önskvärt med en 
uppmaning till besökaren att prenumerera på nyhetsbrev från Visitfjällen. 
Därför placeras även en sådan modul längst ner på sidan.

23

Illustration 7: Skiss från beställaren



Visitfjällen
Roger Säfström 2018-06-01

När nu denna första sida är färdig och beställaren har gett den sitt godkännande,
så går den nu att använda som mall för de resterande sidorna. Genom att 
använda WordPress funktion ”klona” kopieras därför denna sida till tio nya 
exemplar. I dessa förändras därefter sidans namn och sidans utvalda bild för att 
passa den önskade listningen av bolag. Inne på sidan förändras också rubriker, 
texter och listningen av bolag. Varje sida placeras också i kategorin Boende. 
Genom att fortsätta på detta sätt går det att steg för steg bygga upp de elva olika
sidorna för boendetyper och fjällboende.

När undersidorna är klara ska dessa presenteras på sidan Boende enligt 
beställarens skiss. Även här kommer Beaver Builders moduler väl till 
användning. Högst upp används ett bildspel med fyra olika bilder, ett för varje 
fjäll. På varje bild läggs också ett mörkare överlägg för att få bättre kontrast 
mot den vita texten. Här får varje bild också en egen knapp för att förtydliga att 
bilderna är klickbara. Till varje bild och knapp länkas sedan den aktuella 
undersidan som representerar listningen för ett fjäll.

De sju sidorna som representerar boendetyperna byggs med en inläggsmodul 
som visar upp ett utdrag från alla undersidor som som har tilldelats kategorin 
Boende i WordPress. I modulen justeras storlekar, utseende och marginaler för 
att få ett stilrent och passande utseende. För att följa skissen läggs också en 
sökmodul under bilderna med boendetyper. Och sist en modul från 
Geodirectory som listar de boenden som har fått högst betyg av användare som 
lämnat en recension. 

Efter samtal med beställaren kommer här också önskemålet om att det även bör 
finnas en listning utifrån vilken ort som besökaren är intresserad av. För att göra
detta på smidigaste sättet används vanliga textlänkar som var och en 
representerar de olika ort-kategorierna i varje fjäll (se Illustration 8). 

Varje länk ska sedan leda till en ny sida, som listar de bolag som är placerade i 
den aktuella ortens kategori. För att här inte behöva skapa en ny sida för varje 
orts listning används Geodirectorys inbyggda sida för listningar. Genom att här 
länka orten till exempelvis URL:en ”foretag/boende/jamtlandsfjallen/are” listar 
Geodirectory automatiskt alla bolag i kategorin Boende och Åre på sin sida för 
bolagslistningar.
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Illustration 8: Länkar med orter på sidan Boende
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Denna automatiska bolagslistningssida är en av de sidor som ingår i tillägget 
Geodirectory. Förutom bolagslistningar utifrån valda kategorier finns här också 
resultatsidan som presenterar de träffar som användarens sökningar har gett. 
Men även en av de viktigaste sidorna, presentationssidan för bolagen som visar 
bolagets egna profilsida. Alla dessa sidor går att anpassa och ställa in på oerhört
många olika sätt, både till utseende och funktion. Att beskriva hur dessa kan 
ställas in och anpassas med olika widgets är ett kapitel för sig, och kommer inte
att gås in på i detalj i denna rapport.

Sidorna Resa och Mat & Dryck kan byggas på ett liknande sätt. För Resa 
används åtta bilder som får representera de olika restyperna. Dessa bilder kan 
sedan tilldelas en länk till Geodirectorys sida för listningar. Här placeras också 
en sökfunktion samt en modul som tipsar på populära transportföretag. Sidan 
Mat & Dryck har två undersidor, Restauranger och Bröllop. På dessa används 
likadana moduler för listningar som användes i Boende, men här listas i stället 
alla bolag under kategorierna Restaurang eller Bröllop.

Sidan Aktiviteter och dess undersidor byggs även dessa på ett liknade sätt som 
för Boende. För Aktiviteter skapas 25 st undersidor för listningar av alla 
aktiviteter (21 aktiviteter, fyra fjäll). Här får även alla sidor en unik bild i 
överkanten. Huvudsidan Aktiviteter får också åtta små ikoner med länkar som 
får representera de allra populäraste aktiviteterna. Här nämner beställaren att det
också skulle passa bra med någon slags nyhetsflöde från Instagram för varje 
aktivitet. För att lösa detta installeras tillägget Instagram feed WD. Med hjälp 
av detta kan då textfält med shortcodes användas för att lägga ut ett unikt 
bildflöde på varje aktivitetssida.

Sista  sidan  Nyheter vill  beställaren  ska  innehålla  nyhetsinlägg  och
fjällinspiration.  Här  har  det  skapats  ett  antal  inlägg  i  WordPress  som  har
tilldelats kategorierna fjällinspiration eller nyheter. För att kunna visa upp dessa
på webbplatsen används två olika sorters moduler för uppvisning av inlägg. 
Den ena visar ett bildspel av alla inlägg, den andra visar inläggen i kolumner
med tre  på  varje  rad.  På detta  sätt  ges  ett  brett  utbud av både  nyheter  och
artiklar med inspiration för besökarens nästa fjälltripp.

4.5.1 Beaver Builders moduler i Geodirectorys sidor

Ett av önskemålen som dök upp några veckor in i utvecklingen var att få en 
inläggskarusell med nyheter på företagspresentationssidorna.  Denna skulle då 
placeras i höger sidebar strax under den lilla kartan. Denna sida hör till 
Geodirectory layout och går därför inte att redigera i Beaver Builders verktyg. 
Men för att lösa detta går det att använda sig av shortcodes kombinerat med 
wigets. Genom att först skapa den önskade modulen i Beaver Builder och spara 
den, kan den sedan återanvändas på valfritt ställe genom att lägga in en 
shortcode för denna modul i en text-widget. För att ta reda på vilken shortcode 
som ska användas för den aktuella modulen får man titta i Beaver Builders lista 
för ”Sparade Moduler” i backend. 
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Här behöver man hämta namnet på permalänken för den modul man vill 
använda sig av [24],[25]. När man känner till permalänken går det att skapa sin 
shortcode för Beaver Builder genom detta format [fl_builder_insert_layout 
slug="namn-på-permalänk"]. Denna shortcode går nu att lägga in en text-
widget för att placeras på valfri plats. På detta sätt kunde en inläggskarusell för 
nyheter läggas in i Geodirectorys företagspresentationssidor.

4.6 Implementering av TripAdvisor

Genom att använda TripAdvisors egna widgets var det möjligt att skapa en 
integrering av betyg och recensioner från deras webbplats. I Geodirectory har 
varje bolag en egen profilsida. Denna sida har ett antal olika flikar som alla 
innehåller olika information. Här finns en flik för bilder, en för kartan, en för 
texten och så vidare. Dessa flikar är enkla att utöka i Geodirectorys 
administratörssida och en ny flik in som fick namnet TripAdvisor kunde på så 
sätt läggas in. Genom att sedan söka rätt på det aktuella företagets widget-kod 
och placera in denna i fältet för denna flik fick, bolaget en snygg integrering av 
TripAdvisor. Detta måste göras manuellt bolag för bolag, efter att ha visat 
beställaren hur detta fungera på ett antal företag kan han i fortsättningen själv 
lägga in detta innehåll, för att jag ska kunna fokusera på svårare uppgifter.

4.7 Översättningar av innehåll

Geodirectorys tillägg är helt skrivet på engelska, och därför är förstås alla 
widgets och innehåll som visas på sidan på engelska. Detta fungerar inte på 
Visitfjällen och måste därför översättas till svenska. Här följs Geodirectorys 
dokumentation för att göra den nödvändiga översättningsfilerna [26],[27]. För 
att kunna översätta all text behövs två filer, en PO-fil och en MO-fil som 
behöver laddas upp via FTP till webbsidans server. Lyckligtvis finns redan 
färdigöversatta svenska filer att ladda ner. Men när sidan testas med den nya 
översättningen observeras det att flera viktiga ord ej är översatta, och att många 
ord eller meningar har en översättning som är mindre bra. Detta är något som 
måste åtgärdas och för detta ändamål används programmet Poedit [28]. Med 
detta verktyg kan alla felaktiga ord sökas rätt på och där förbättras. När 
översättningarna i PO-filen är klara låter jag programmet generera en MO-fil. 
Dessa två filer laddas sedan upp med FTP för att resultatet ska kunna  
inspekteras. Detta görs iterativt under ett par dagar tills alla ord är rättade och 
passar väl in för sammanhanget.

4.8 CSS

I slutfasen av arbetet med webbplatsen har en del justeringar med CSS gjorts. 
Här har bland annat storlekar på rubriker ändrats och på vissa widgets har 
padding och marginaler saknats och behövt åtgärdas. Beställaren önskade också
att två länkarna ”Skicka förfrågan” och Tipsa vän” skulle bytas ut mot knappar. 
Även detta har lösts med extra CSS. Koden har placerats i WordPress 
utseendeinställningar där plats för extra CSS finns.
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5 Resultat
Detta arbete har resulterat i en ny webbplats för visitfjällen. I och med 
migreringen till WordPress har sidan nu blivit mer flexibel och lättare att 
underhålla för beställaren. Att WordPress är kostnadsfritt att använda och är lätt 
att uppdatera gör att beställaren nu själv kan sköta mycket av det fortsatta 
underhållsarbetet själv. Beställaren har också fått en del kunskap i hur en 
sidbyggare används och kan själv installera nya tillägg i fall behovet skulle 
uppstå. Den nya webbplatsen är mer strukturerad och  känns inte längre lika 
rörig och svårnavigerad.

Webbplatsen är för tillfället publicerad på en temporär webbserver [30], men 
den kommer så småningom att förflyttas till den ordinarie URL-adressen när 
arbetet är slutfört [31].

5.1 Generell design

Den nya Visitfjällen är till stora delar uppbyggd med Beaver Builers 
sidbyggare. Detta underlättar för beställaren och gör det enklare för honom att 
gå in och göra mindre justeringar och förändringar. De bilder som har använts 
är till viss del bilder från den tidigare webbplatsen, men det finns även ett flertal
nya foton. Den nya webbplatsens utseende styrdes till viss del även av 
Geodirectory. Delar som bolagens presentation och listningen av bolag utgick 
från detta tilläggs design. Detta var dock aldrig något problem då beställaren 
uppskattade detta utseende. Beställaren har också kontinuerligt följt arbetet med
webbplatsen då denna har legat på en publik server. På så sätt har han kunnat 
kommentera och komma med önskemål och tankar under hela arbetes gång. 

Webbplatsens sidhuvud innehåller, likt tidigare, två olika menyer. En 
huvudmeny och en toppmeny. Men dessa är nu responsiva och på mindre 
enheter slås de samman och bildar då en gemensam meny. Sidan Kontakt hade 
tidigare inget kontaktformulär, men här finns nu ett ordentligt formulär med 
reCAPTCHA där besökare kan skicka sina frågor. Sidfoten har nu också fått en 
viss integration av sociala medier.

Startsidan fick genomgå en total förvandling. Här finns nu inte längre mängder 
av länkar och all möjlig information blandad, utan en modernare fullskärms 
header med sökmöjlighet. Här finns också nu två olika listor med tips på 
populära bolag och en kartfunktion. 

Sidan Resmål sammanställer en rad olika tips på nationalparker och andra 
populära resmål i fjällen. Detta är en ny sida som beställaren har önskat lägga 
till och det fanns inget liknande på den förra webbplatsen. Det finns mycket 
information att skriva och många olika resmål att tipsa om här, så arbetet med 
denna sida kommer att fortgå ytterligare  
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Sidan Nyheter har nu fått ett modernare utseende med bildspel och ett tydligt 
upplägg av nyheter och reseinspiration på en och samma sida. Att artiklarna nu 
visas med bilder och korta utdrag från texten gör sidan något mer tilltalande för 
ögat än på den tidigare webbplatsen. Hit ska besökare kunna vända sig för att 
läsa nyheter gällande allt som rör fjällen och även få tips och inspiration till 
kommande fjällresor.

Sidan Möten fanns på den förra webbplatsen och listade företag inom kategorin 
möten och konferens. Denna sida ville beställaren inte längre ha kvar i 
huvudmenyn på den nya sidan. Var denna ska placeras i stället, eller om den ska
integreras på en annan plats är ännu inte beslutat och något som får utföras i 
framtiden. Detta bör dock vara relativt snabbt att ordna då sidan inte behöver 
innehålla så många undersidor.

De fyra sidorna Resa, Boende, Aktiviteter och Mat & Dryck är några av de 
viktigaste delarna på den nya webbplatsen. Dessa listar en stor del av alla 
företag som finns registrerade på den nya Visitfjällen. På sidan Boende går nu 
bolagen att lista på tre olika sätt, efter fjälltyp, efter boendetyp eller efter en 
utvald ort. För sidan Aktiviteter finns två olika listningstyper och här kan en 
tredje komma att läggas till. Förutom detta finns nu dessutom sökmöjligheter 
för att hitta bolag. Här går det att söka både efter sökord och plats, så listar 
systemet de bolag som ligger i närheten. Detta innebär en stor förbättring av 
användbarheten på webbplatsen. De moduler som listar tips på populära bolag 
på dessa sidor är också en snygg och användbar detalj.

5.2 Säkerhet och SEO

För att förbättra webbsidans sökmotoroptimering används nu tillägget Yoast. 
Med hjälp av detta går det nu på ett enkelt sätt att ha en överblick över 
grundläggande inställningar av SEO. Här har gratisversionen använts men för 
att få en mer heltäckande lösning har jag rekommenderat att premiumversionen 
testas i framtiden.

För att få en brandvägg på webbplatsen och ett skydd mot virus, SQL-
injektioner och liknande hot finns nu tillägget Wordfence installerat. Detta 
tillsammans med regelbundna uppdateringar av WordPress och tillägg bör ge ett
fullgott skydd. Jag har även rekommenderat beställaren att byta sitt ut sitt 
användarnamn ”admin” mot ett mer ovanligt namn. Nu finns också möjligheten
att säkerhetskopiera eller göra en återställning av Visitfjällen och dess databas 
genom tillägget UpdraftPlus.
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5.3 Importerade bolag

Den stora mängden bolag var förvånande inte bara för mig utan även för 
beställaren. En stor del av utvecklingsarbetet fick läggas på att strukturera upp 
kategorier kring bolagen och att lägga in dessa i systemet, men alla kategorier 
som kan tänkas behövas finns nu inlagda på webbplatsen. Importen av bolagen 
lyckades till slut, trots en del hinder på vägen och att en ny CSV-fil behövde 
skapas. Alla 905 bolag finns inlagda och färdiga i systemet nu tillsammans med 
deras företagsinformation. Alla har inte tilldelats sina kategorier ännu men detta
har beställaren nu tagit över och kan enkelt avsluta själv.

5.4 Bolagens profilsida

Beställaren hade önskemål varje bolag skulle få en egen profilsida med 
möjlighet för bilder, text och kontaktuppgifter. Detta är slutfört och varje bolag 
har nu denna möjlighet, tillsammans med integration av sociala medier. Ett eget
kontaktformulär för varje bolag var också önskvärt och detta finns nu också 
tillgängligt. Som en bonus kan nu besökare dessutom enkelt tipsa en vän om ett 
intressant bolag. Ett annat problem som behövde lösas var någon form av 
koppling till Trip Advisor. Detta gick att ordna genom att lägga till en ny flik i 
Geodirectorys presentationssida. Här kunde sedan Trip Advisors widgetkoder 
placeras för att skapa en mycket bra integrering av bolagets egna betyg och 
skriftliga recensioner från Trip Advisor. Alla bolag har ännu inte fått detta men 
beställaren har instruerats i hur detta läggs in och kan nu slutföra detta på egen 
hand. Väldigt många av bolagen på Visitfjällen är inte medlemmar på Trip 
Advisors webbplats, så dessa har också av förklarliga skäl såklart ingen flik för 
detta heller.

Övriga önskemål som funnits har varit en kartfunktion som märker ut bolagens 
exakta position. Detta finns nu också och varje bolag märks ut på kartan med en
unik kart-ikon som valdes i samband med konstruktionen av alla kategorier. Det
var även önskvärt att ett bolags ägare skulle kunna göra anspråk på sitt företags 
profil och därmed kunna logga in och själv redigera all information om sitt 
bolag. Detta är fullt möjligt med ett betaltillägg för Geodirectory som kallas 
”Claim listings”. Detta har beställaren informerats om och det är något som 
denne planerar att installera i ett senare skede. Ett par bonusfunktioner har även 
tillkommit som beställaren uppskattade stort. Dels kan varje bolag kan nu 
betygsättas eller recenseras av en inloggad besökare. Men de kan även markera 
och spara ett bolag som en favorit.

5.5 Användbarhet

På den gamla ordinarie webbplatsen fanns det en hel del brister i användbarhet. 
Startsidan gav ett rörigt intryck och antalet länkar där var överväldigande. Som 
besökare kunde det vara svårt att veta var man ska klicka för att hitta den 
information som söks. Länkar används ofta i den löpande texten och 
webbplatsen var inte heller responsiv. För att förbättra användbarheten har den 
nya visitfjällen gjorts helt responsiv och den röriga startsidan är borttagen och 
ersatt med en stilrenare fullskärmsheader. 
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Bolagen är nu sökbara och lätta att hitta och tydliga ikoner används för att guida
besökaren rätt. Med hjälp av ”brödsmulor” kan nu också besökaren lätt se 
vilken kategori som det aktuella bolaget ligger i, och det är enkelt att flytta sig 
mellan kategorier.

5.6 Etik och tillgänglighet

Under projektets gång har hänsyn till de etiska aspekterna tagits. För att följa 
lagar har alla program som använts under utvecklingen haft en korrekt 
programlicens, både de kostnadsfria open source programvarorna men även de 
olika betaltillägg som har installerats. Bilder och foton som används på 
webbplatsen har laddats ner från webbsidor där de har varit gratis och 
tillgängliga att använda för både privat och kommersiellt bruk. Respekt har 
också visats för beställarens åsikter och önskemål, och att ta vara på dennes 
intressen har stått i fokus under arbetet. Etik på webben handlar också om att 
jobba med tillgänglighet. Här har Post- och telestyrelsen riktlinjer försökt att 
följas så mycket som möjligt [29]. En viktig del under projektet har därför varit 
att webbplatsen ska vara responsiv, användbar och fungera lika bra oavsett 
vilken enhet en användare har. Att vara konsekvent i navigation och 
webbplatsens struktur har också varit ett mål. 

För att inte försvåra för synskadade besökare har hänsyn också tagits till 
textstorlekar och färgkontraster, och av samma anledning har också de bilder 
som använts fått ett beskrivande alt-attribut. Dessa attribut är viktig för personer
som använder sig av skärmläsare eller punktdisplay när de är inne på sidan. 
Ingen integritetskränkande information har heller delats eller registrerats under 
arbetet med visitfjällen.

5.7 Testning

Webbplatsen är nu helt responsiv och har testats på enheter av olika storlekar, 
samt med testverktyget i webbläsaren Chrome. Detta för att säkerställa att allt 
fungerar tillfredsställande oavsett enhet. Den är även testad med tre vanliga 
webbläsare och visar sig fungera på ett likvärdigt sätt på alla dessa.

Under tiden som kategorier tilldelas till de importerade bolagen så upptäcks det 
att många bolag på den gamla webbplatsen verkar ha varit dolda. Bolagen finns 
med på exportfilen och läggs in på nya sidan, men de finns inte med på den 
gamla webbplatsen. Jag utgick efter teorin att vissa bolag kan ha inaktiverats på
den förra sidan för att de inte längre var aktiva. Men det visade sig vara 
osannolikt, då bolagen var populära och högst aktuella. Vad detta beror på är 
svårt att säga. Men i och med migreringen till den nya webbplatsen så är dessa 
bolag nu åter i systemet och synliga för besökare.
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6 Diskussion
Att ha fått möjligheten att ta sig an ett så här stort projekt har varit en mycket 
lärorik och intressant resa. Arbetet har fortlöpt utan några större problem och 
uppdraget har varit både roligt och utmanande. Men det har även stundtals varit 
stressigt och det har ofta känts som att tiden inte riktigt har räckt för att hinna 
alla delar. Delvis beroende på att oväntat mycket tid fick läggas på planering 
och implementation av bolagens kategorier. Även importfilens utformning och 
att få alla kolumner och rader i ett importdugligt format var tidskrävande. Detta 
var enformiga och stundtals frustrerande uppgifter, som tog tid från övrigt 
utvecklingsarbete. Dock var det en av de viktigaste delarna att slutföra för att få 
en fungerade webbplats. Så det känns mycket tillfredsställande att alla bolag nu 
är inlagda och är lätta att strukturera upp genom det stora kategoriträdet.

Att ha fått arbeta intensivt med WordPress under så lång tid har varit givande 
och gett en bredare förståelse för verktygets alla möjligheter. Att jobba med en 
sidbyggare var en helt ny upplevelse. När beställaren meddelade att 
webbplatsen skulle skapas med detta verktyg blev jag något oroligt att 
uppgiften skulle bli för enkel och sakna utmaning. Men detta visade inte alls 
vara fallet då sidbyggare som Beaver Builder visade sig vara komplexa verktyg 
med många möjligheter och utmaningar. Många moduler går att anpassa in i 
minsta detalj, vilket har gjort arbetet nöjsamt. Projektet hade gått att lösa med 
andra metoder utan ett CMS, men då hade troligtvis inte så stor del av 
webbplatsen hunnit göras klar. Detta hade inte heller varit optimalt för 
beställaren som vill kunna fortsätta utveckla Visitfjällen helt på egen hand.

Projektets mål blev till stor del uppfyllda. En ny responsiv webbplats har 
skapats i WordPress och det mesta av innehållet från den gamla sidan har 
migrerats. Beställaren är nöjd över den nya designen och alla nytillkomna 
funktioner. Alla beställarens krav och önskemål på funktioner blev till slut 
uppfyllda, utom då möjligheten att kunna boka boenden och aktiviteter direkt 
på Visitfjällen. Detta var dock inget krav utan något som kunde påbörjas om tid 
fanns över. Men på flera sätt överträffades också beställarens förväntningar på 
nya funktioner, då profilsidorna nu också gav möjlighet till bland annat  
betygssättning och recensioner av alla bolag.

Webbplatsen är dock inte helt färdig och det finns sidor som inte är färdigställda
eller som behöver mer arbete. Men en stor del av webbplatsen är klar och det 
som återstår är relativt enkla delar. Så jag är ändå mycket nöjd över min insats 
då webbplatsen var komplex och innehåller ett mycket stort antal undersidor. 
Tidsplanen har till största delen kunnat följas enligt plan, dock tog importen av 
bolag längre tid än planerat och detta arbete fick spridas ut under en längre 
period. Valet att använda tillägget Geodirectory som bas för hanteringen av 
bolagsregistret känns helt rätt. Här fanns många av de efterfrågade funktionerna
för att hantera bolagen och verktyget känns välbyggt och professionellt. 
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Beställaren erbjöd sig att i mån av tid hjälpa till med att bygga upp 
importfilerna och så här i efterhand kanske det var ett misstag att inte låta 
honom göra en del av detta, så att jag i stället hade kunnat lägga mer tid på att 
bygga sidor och finslipa på detaljer.

Under projektet har jag också fått bistå med support och råd rörande andra 
teknikfrågor och funderingar kring webbplatsen. Bland annat har frågor om 
webbhotell diskuteras och vad man ska tänka på vid val av dessa. Webbplatsen 
ligger idag på ett företag som heter Exeo. Tjänsten var relativt kostsam och 
hade ett utrymme på endast 500mb. Rådet blev att försöka byta webbhotell, då 
det finns andra bolag med betydligt mer utrymme, bättre pris och antagligen 
bättre backuprutiner. 

Kommunikationen mellan mig och beställaren Marcus har varit mycket bra och 
vi har haft regelbunden kontakt genom både telefon, mail och SMS. Dock har 
det tidvis varit stressande då vi under samtalen ofta har haft många bollar i 
luften samtidigt och han har gärna velat få råd om tänkbara kommande features 
på webbplatsen. Här har det varit viktigt för mig att se till att fokusera på en sak
i taget och att inte börja jobba med flera olika delar samtidigt. Ibland har det 
också varit svårt att förklara för beställaren att utvecklingen måste göras i en 
viss ordning. Exempelvis att arbetet med kategorierna och importen av bolag 
behöver göras innan man tar itu med andra delar av webbplatsen. Men oftast 
har kommunikationen mellan oss flutit på mycket bra och jag har också fått 
förtroendet att fortsätta utveckla och hjälpa till med Visitfjällen efter projektets 
avslut. På det stora hela ett intressant och utmanande projekt som har visat hur 
en migrering och uppgradering av en större webbplats kan gå till.
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Bilaga A: Projektets tidsplan
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Bilaga B: Sitemap

Boende - Fjäll / Orter / Boendetyper / Bolagslista

1. Hotell & Pensionat
2. Stugbyar & Fjällstugor
3. Lägenheter, Rum, B&B
4. Fjällstationer (inget i lappland)
5. Vandrarhem
6. Camping & Camper
7. Stugförmedling (inget i jämtland)

Lapplandsfjällen 
Riksgränsen, Abisko, Kiruna, Kebnekaise & Sarek 1,2,3,5,6
Arjeplog & Ammarnäsfjällen 1,2,3,5,6
Hemavan Tärnaby, Borgafjällen & Marsfjällen 1,2,3,5,6
Övriga i lapplandsfjällen 1,2,3,5,6,7

Jämtlandsfjällen
Åre 1,2,3,5,
Edsåsdalen, Trillevallen, Undersåker & Järpen 1,2,3,4,5,6
Duved 1,2,3,4,5,6
Storlien, Vålådalen & Storulvån 1,2,3,4,5,6
Bydalsfjällen 2,
Oviksfjällen 5,6,
Övriga i Jämtlandsfjällen 1,2,3,5,6,

Härjedalsfjällen
Ramundberget, Bruksvallarna & Ljungdalen 1,2,3,4,5,
Funäsdalen & Tänndalen 1,2,3,5,
Vemdalen 1,2,3,5,6,
Lofsdalen 2,6,
Övriga Härjedalsfjällen 1,2,

Dalafjällen
Idrefjällen & Grövelsjön & Särna 1,2,3,4,5,6,7
Sälenfjällen 1,2,3,5,6,

            Övriga Dalafjällen 1,2,3,5,6,7
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Aktiviteter -  Fjäll / Aktivitetstyper / Orter / Bolagslista

   1. Skidsemester / Utförsåkning  11. Sport, Träning & Friskvård
   2. Skiduthyrning  12. Wellness, SPA & Massage
   3. Skidskolor  13. Kanoter & Båtar
   4. Längdskidor & Turåkning  14. Forsränning
   5. Skoter  15. Cykel
   6. Hundspann  16. Äventyr & Spänning
   7. Isfiske  17. Ridning / Häst
   8. Äventyr & Spänning – Vinter  18. Motor & Luftsport
   9. Fjällvandring  19. Samiska Upplevelser
  10. Djur & Naturspaning  20. Fjällfiske / Fiske 
    21. Jakt   

Lapplandsfjällen 
Riksgränsen, Abisko, Kebnekaise & Sarek: 1,3,5,6,7,8,10,11,13,15,16, 
17,18,19,20,21.
Riksgränsen, Kiruna, Kebnekaise & Sarek 9,14.
Arjeplog, Ammarnäsfjällen  3,4,5,7,8,9,10,13,16,17,19,20,21.
Hemavan Tärnaby 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,19,20,21.
Borgafjällen & Marsfjällen 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,20,21.
Övriga i lapplandsfjällen 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,19,20,21.

Jämtlandsfjällen
Åre 1,2,4,5,6,8,9,11,14,17,18,20.
Edsåsdalen, Trillevallen, Undersåker & Järpen 1,2,3,4,6,8,9,15,16,17,20.
Duved 2,8,9,11,17,20
Storlien, Vålådalen & Storulvån 1,4,5,6,8,9,13,14,17,20
Bydalsfjällen 9,
Oviksfjällen 1,2,4,5,9,15,17,20
Övriga i Jämtlandsfjällen 1,3,4,5,9,11,13,15,17,19,20,21

Härjedalsfjällen
Ramundberget, Bruksvallarna & Ljungdalen 1,3,5,8,9,11,16
Funäsdalen & Tänndalen 1,8,9,11,12,13,14,16,20,
Vemdalen 5,6,9,11,12,13,16,18,20,
Lofsdalen 1,6,
Övriga i Härjedalsfjällen 1,5,8,9,10,11,13,15,17,20,21

Dalafjällen 
Idrefjällen & Grövelsjön & Särna 1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,15,19,20.
Sälenfjällen 1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,16,20,
Övriga i Dalafjällen 3,4,5,7,8,12,14,17,20,21
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Mat & Fest + Möten -  Fjäll / Festtyp / Orter / Bolagslista

1. Restauranger 
2. Bröllop

3. Möten & Konferens  Fjäll / Orter / Bolagslista 

Lapplandsfjällen 
Riksgränsen, Abisko, Kebnekaise & Sarek 1
Riksgränsen, Kiruna, Kebnekaise & Sarek 3
Arjeplog, Ammarnäsfjällen  1,3
Hemavan Tärnaby 1,2,3
Borgafjällen & Marsfjällen 1,2,3
Övriga i lapplandsfjällen 1,3

Jämtlandsfjällen
Åre 3
Edsåsdalen, Trillevallen, Undersåker & Järpen 1,3
Duved 1,3
Storlien, Vålådalen & Storulvån 1,3
Oviksfjällen 3
Övriga i Jämtlandsfjällen 1, 3
Bröllop i Jämtlandsfjällen 2

Härjedalsfjällen
Ramundberget, Bruksvallarna & Ljungdalen 1,3  (hör till jämtlands län!)
Funäsdalen & Tänndalen 1,3
Vemdalen 1
Övriga i Härjedalsfjällen 1,3
Bröllop  i Härjedalsfjällen 2

Dalafjällen 
Idrefjällen & Grövelsjön & Särna 1
Sälenfjällen 1,3
Övriga i Dalafjällen 1,3
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