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Sammanfattning
Detta projekt handlar om att skapa en ny hemsida till Åhus Beach. Huvudmålen
är att den ska vara fullt responsiv och fullt ut dynamisk. För att göra hemsidan
dynamisk har  vi  använt  oss av wordpress  som CMS-verktyg.  För  att  kunna
utnyttja wordpress till dess fulla potential har vi använt oss av ett plugin som
heter Advanced Custom Fields Pro. Nästan allting på hemsidan så som texter,
bilder, färger, knappar och även sidor är möjliga att ändra på via wordpress.
Miljön  som  använts  är  en  wordpress  boilerplate  som  kallas  Bedrock
tillsammans med ett starttema som kallas Sage och allting har kodats i Visual
Studio Code. Med allt detta tillsammans har vi utvecklat en fullständig ny och
fräsch hemsida till Åhus Beach. Slutresultatet är en sida som innehåller sidor
för  tre  olika  evenemang,  deras  undersidor  med  menyer.  Sidan  innehåller
nyheter,  erbjudanden,  information  om  eventen,  kartor,  kontaktinformation,
sökfunktion och videos. 

Nyckelord: Wordpress, Bedrock, Sage, Advanced Custom Fields Pro, Hemsida.
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Abstract
This project is about creating a new website for Ahus Beach. The main goal is 
to make it fully responsive and completely dynamic. To make the website dy-
namic we use the Wordpress which is a CMS-tool. To use Wordpress to its full 
potential we implement a plugin called Advanced Custom Fields Pro. Almost 
everything on the website such as texts, images, colors, buttons, and even some 
pages are customizable from Wordpress. The develop-environment that has 
been used is a Wordpress boilerplate called Bedrock with a starter theme called 
Sage and everything has been coded in Visual Studio Code. With all this to-
gether we have developed a fully new and fresh website for Ahus Beach. The 
end results becomes a website that contains pages for three different events, 
their menus and sub-pages. The website contains news, offers, information 
about the events, maps, contact information, search-function and videos. 

Keywords:  Wordpress, Bedrock, Sage, Advanced Custom Fields Pro, Website.
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Terminologi

Förkortningar

ACF Advanced Custom Fields Pro. Detta är ett plugins 
som används i wordpress.

ABH/ABHF Åhus Beachhandboll/Festival. Deras handbolls event 
kallas detta.

ABF Åhus Beachfotboll. Deras fotbollsevent kallas detta.

ABL Åhus Beach Live. Deras live event med artister kallas
detta.

CMS Content management system. (I detta fall wordpress) 
Är ett verktyg som gör att man kan ändra och styra 
innehåll på hemsidan. 
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1 Introduktion / Inledning
Detta projekt går ut på att göra en ny hemsida till Åhus Beach. Deras önskemål 
är att vi ska skapa en ny hemsida åt dem och förbättra de delar som behöver 
förbättring medan de delar som fungerar bra på deras nuvarande sida ska 
bibehållas och återanvändas. 

Hemsidan ska byggas på en wordpress boilerplate som kallas Bedrock. Bedrock
erbjuder en modern utvecklingsmiljö, lättare konfiguration och en bättre 
filstruktur för hela projektet. Dependency hantering görs av composer som 
ingår i bedrock. För front-end delen när man skapar temat kommer vi att 
använda ett bibliotek/starttema som heter Sage. I Sage ingår t.ex. Boostrap 4, 
Sass och de använder sig av Laravel’s Blade template motor.

Hemsidan slutliga resultat ska innehålla information för deras tre olika 
evenemang som är följande: Åhus Beachhandboll, Åhus Beachfotboll och Åhus
Beach Live. Detta sidor kommer alla att använda sig av samma struktur på 
framsidan men innehållet kommer skilja dem alla åt. Hela sidan kommer att ha 
en generell meny som är global samt en undermeny för respektive evenemang. 
Det mesta ska vara tillgängligt att skapa/ändra via wordpress så som färger, 
bilder, texter, nyheter, erbjudande, crew osv. Självklart ska hemsidan också vara
helt responsiv. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering

I början av projektet skapar vår designer ett par skisser/designer i Photoshop på
ett  ungefär  hur  det  är  tänkt  att  hemsidan  ska  se  ut.  Kunder  måste  sedan
godkänna detta och komma överens med oss om vad som ska göras och hur de
ska göras. Mitt  jobb börjar så fort detta är klart  och jag får bilderna på hur
hemsidan ska se ut av vår designer. Här uppstår nu mitt första mål och problem.
På bästa möjliga sätt är nu målet att lista ut hur man kan koda upp designen på
sidorna utifrån dessa bilder. I början av designstadiet så blir allting hårdkodat
och ren text för att fylla ut och se till så allting stämmer och blir bra samt liknar
skisserna så mycket som möjligt. Under projektets gång kan det dock komma
ändringar i designen så dessa skisser är ej slutgiltiga utan de används för att få
en början att utgå ifrån och sedan fortsätta.  

Nästa del är som sagt när designen är klar är att göra allting responsivt. För att
få det responsivt krävs det ibland att man måste göra ändringar på hemsidan
och kompromisser eftersom utseendet på en datorskärm inte alltid fungerar i en
mobil eller en platta. Här måste man då tillsammans med designern och min
handledare komma på lösningar för de delar som behövs ändras just i dessa
lägen. 
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Inmatning av dynamiskt innehåll i wordpress är också ett problem som måste
lösas. Alla sidor kommer att bestå av någon sorts av template. Det kommer t.ex.
att  skapas  en  gemensam template  för  framsidorna  tillhörande  varje  event.  I
varje  event  kommer  det  här  att  skilja  på  bilder,  texter  och  färger.  I  deras
respektive  undersidor  kommer  dem  att  innehålla  olika  templates  för  deras
utseende. Det som kommer bli knepigt här är att få ut att innehållet som tillhör
de tre olika huvudsidorna. Slutresultatet kommer bli nästan som att det är tre
små sidor som finns inuti en större hemsida och allt detta ska flyta på bra med
ändring av loggor, färger och innehåll. Målet är att det ska bli så lite förvirring
som möjligt och det ska vara lätt att navigera och hitta det som sökes.

Själva hemsidan kommer  att  vara uppdelad  i  fyra olika  ”event”  skulle  man
kunna  kalla  det.  De  event  som  kommer  finnas  på  hemsidan  är  Åhus
Beachhandboll,  Åhus  Beachfotboll  och  Åhus Beach Live,  samt  själva  Åhus
Beach. Först och främst så kommer Åhus Beach att vara det globala ”eventet”
som man kommer landa på när man går in på själva hemsidan. Därefter kan
man välja om man vill trycka in på något av de andra tre respektive eventen.
Under dessa event så finns det deras egna undermenyer, sidor, loggor, färger
och bilder som tillhör just det eventet. Saken här är att inget av detta ska vara
hårdkodat. Eftersom alla event kommer att  använda sig av samma templates
fast sitt egna innehåll innebär det att all content ska hämtas utifrån wordpress. 

1.2 Övergripande syfte

Övergripande syftet med projektet är att göra deras hemsida mer mottaglig för 
både användare och administratörer. På användarsidan ska det vara enkelt att 
kunna navigera sig runt på de olika sidorna och enkelt hitta det man söker 
oavsett vad för typ av info det är som efterfrågas allt från nyheter, till vilka 
erbjudande som finns, vilka regler som finns för turneringarna eller hur man 
hittar till eventet eller registrerar ett lag.

Från administratörernas synpunkt ska det vara simpelt för dem att skapa de 
olika sidor och ändringar som de vill göra via wordpress så som att redigera 
färger, byta loggor, skapa nya sidor, skapa nya erbjudande, ändra bilder, skapa 
nyheter och så vidare. För att allt detta ska kunna ske på ett simpelt och 
lättförståeligt sätt kommer det innebära att vi kommer få göra modifiering i 
wordpress och skapa nya funktioner för att göra detta möjligt.
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1.3 Konkreta och verifierbara mål

I detta kapitel kommer jag gå igenom alla mål och problem som ska lösas i
skapandet  av detta  projektet.  Punktlistan här  nedanför  kommer vara som en
översikt för att hjälpa till och hålla reda på målen. Det är inte säkert att dessa
kommer att göras i den ordning dem är uppskrivna då vissa saker kan få annan
prioritering beroende på projektets utveckling.

• Koda upp hemsidan med html och css utifrån skisser/mockups.

• Göra hemsidan responsiv.

• Navigeringsmenyn.

• Alla sidor ska plocka ut content utifrån wordpress. 

• Templates för alla olika sidtyper. 

• Options sidor för evenemangen

• Custom post types – Erbjudande & Artister.

• Sida för nyheter(inlägg).

• Automatisk igenkänning av sida/event man befinner sig på.
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1.4 Författarens bidrag

Designen på hemsidan är gjord av vår designer. Utifrån denna design kodar jag 
upp all html och css. Ifall det är saker som ska ändras i designen diskuteras det 
med mig, designern, min handledare samt kunden. I wordpress är det också jag 
som gör i princip allt med hjälp med idéer och synpunkter från handledaren. I 
php kodningen till wordpress är det även jag som gör funktionerna. Här är det 
dock med en lite större hjälp och vägledningen på hur jag ska gå till väga för att
det ska bli rätt samt få det på det sättet som önskas. Men i slutändan är det jag 
som skriver koden. Javascript biten är väldigt lik php-biten förutom en 
sidomeny-funktion. Denna sidomenys-funktion är kopierad från en tidigare sida
som man handledare gjort. Däremot är den modifierad av mig för att passa in 
och fungera som den ska på denna hemsidan.

Alla sidor och templates är det jag som skapat. I projektet kommer det dock 
finnas ett par sidor som är baserade på externa funktioner så som att de länkar 
till en ny sida eller hämtar in content från externa källor. Dessa länkar då vidare 
till en annan sidor där man t.ex. kan registrera sitt lag eller liknande saker. 
Dessa sidor är jag ej ansvarig för och har ej skapat.

Uppladdning av hemsida till server är inte något jag heller kommer gör utan det
sköter min handledare.

4
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2 Bakgrundsmaterial
2.1 Utvecklingsmiljö

I  min  utvecklingsmiljö  kommer  jag  att  använda  mig  av  en  iMac  27”  och
programmeringsprogrammet  Visual  Studio  Code.  För  att  visa  hemsidan
kommer jag att använda mig av tre olika webbläsare. Dessa är Google Chrome,
Mozilla Firefox och Safari. Den lokala databasen kommer att skapas med hjälp
av programmet Sequel Pro som är ett program som är gjort för Mac speciellt för
att hantera mysql databaser. Utvecklingsmiljön i projektet kommer inte riktigt
att se ut som det brukar då vi kommer använda oss av flera olika komponenter
för att göra arbetet med hemsidan så effektivt som möjligt. De som kommer
användas är Git, Bedrock och Sage. 

2.1.1 Git

I detta projekt så använder vi oss av git. Detta är ett versions-kontroll system
som används för  att  hålla  reda på sina projekt.  Git  skapades 2005 eftersom
Linus  Torvalds  tyckte  att  de  versionshanteringsprogrammen  som  fanns  för
tillfället inte räckte till att hantera källkoden till Linux kärnan. [1]

Git är som tidigare nämnt ett versionshanteringsprogram. Men vad gör dessa
program? Ifall man har git installerat i projektet så håller den koll på alla filer
som finns i projektet (möjligheten att välja vad git ska täcka finns). Allting är
uppdelat i versioner. Ett exempel är att vi har en hemsida med tre sidor på. En
framsida,  en  om  oss  sida  och  en  kontaktsida.  Nu  vill  jag  lägga  till  en
bokningssida. Då gör man så att man skapar en ny sida lokalt och när den är
klar använder man git för att skapa den nya versionen med ett kommando som
kallas git-commit och döper den till ”tillagd bokningssida”. Då skapas det en ny
version  av  hemsidan  som heter  tillagd bokningssida.  Man kan sedan  hoppa
mellan versioner om de inte blev bra så går det att rulla tillbaka ändringarna
som gjordes. Det är ganska så mer invecklat än såhär, men det är hur baserna
fungerar iallafall.

5
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2.1.2 Bedrock

Bedrock är en boilerplate för Wordpress och den används för att underlätta 
användandet av wordpress för användaren. I ett vanligt wordpress projekt måste
man i princip göra allting manuellt. Man måste hålla koll på plugins-versioner 
både lokalt och på servern. Konfigureringen är inte alltid en dans på rosor utan 
kan ofta strula en del. I vilket fall som helst så används bedrock för att packa 
tillsammans allting så att det blir enklare att hålla reda på, hålla det uppdaterat 
och automatiserat. 

Hur fungerar då Bedrock? Jo det fungerar på det viset att bedrock använder sig 
av tydliga dependencies via Composer. Den ger oss också lättare konfigurering 
med phpdotenv. Vad är då Composer och phpdotenv? Jo Composer är ett 
dependency management system som håller koll på alla verktyg/plugins i php-
format. Den gör så man kan installera vad som behövs för att projektet ska 
fungera som t.ex. plugins. Ett exempel är att ifall man drar ner detta projekt på 
en ny dator med Git så för att installera alla plugins så kör man en composer 
install i kommandotolken och då går Composer igenom en fil där alla plugins 
finns sparade och installerar dem. Detta innebär att man aldrig behöver skicka 
med plugins eller externa bibliotek när man flyttar hemsidan. Istället när man 
ska installera det på en ny enhet kör man ett kommando för att få allting 
installerat på en gång. Phpdotenv går vi igenom i databaskapitlet lite längre ned.
[3]

2.1.3 Sage

Sage är ett front-end starttema med ett modernt utvecklingssystem som används
för  att  göra  utvecklingen  av  hemsidor  lättare  och  mer  strukturerat.  Sage
använder sig av Sass vilket är en extension till vanliga css som gör det mycket
mer effektivt att använda. Den har också en funktion som automatiskt kollar
igenom din javascriptkod efter fel, den optimerar bilder och ger en möjligheten
att ha synkroniserad testning i webbläsaren vilket innebär så fort man gör en
ändring i koden så uppdaterar webbläsaren vad som finns på hemsidan. I Sage
så  ingår  bootstrap  4,  Foundation,  Bulma  och  flera  bibliotek  om  man  vill
använda dessa. Det är däremot inget måste då det även går att installera utan
något bibliotek. 

Sage använder sig av laravels blade template engine. Detta är för att koden man
skriver helt enkelt ska bli renare och lättare att läsa av när man kodar. Sage
fungerar tillsammans med Bedrock vilket gör att dem tillsammans kompletterar
varandra väldigt  bra  och gör  utvecklingsmiljön mycket  skönare att  arbeta  i.
Istället  för  att  skapa  php  block  och  if-satser  på  det  traditionella  viset  så
innehåller laravels blade ett system för detta. När man gör en if-sats startar man
den med @if istället för att behöva skapa ett php block och sedan börja med
koden.  När  man  ska  göra  en  echo  så  är  det  istället  bara  att  skriva
{{ get_field($slug . ’offer’ }}. Detta gör att den skriver ut det som returneras
direkt.  Ännu en  sak  som underlättar  kodandet  samt  gör  att  allting  blir  mer
lättläsligt. Namnen på filerna fungerar lite annorlunda här med. Blade-motorn
söker filer på sitt egna speciella sätt så när man ska skriva sökvägar till filer
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som använder sig av .blade formatet så används det punkter istället för slashes
”/”. [4]

2.1.4 Plugins

Viss funktionalitet som man behöver när man ska skapa en hemsida finns inte 
där från början. Istället för man ska behöva koda upp denna funktionalitet själv 
så finns det en väldigt stor databas med färdiga plugins. För att göra arbetet 
effektivare så använder vi oss av ett speciellt plugins som vi kommer gå igenom
senare i metodavsnittet. Detta plugin heter Advanced Custom Fields Pro. [5] 
Det som detta plugin gör är att man kan lägga till olika sorters av fält på nästan 
i princip vilka sidor man vill. Om man vill ha två stycken textfält på en sida så 
går det att skapa med hjälp av detta plugin. Eller kanske tre fält som innehåller 
namn, epost och en profilbild som vi gör på vår kontaktsida senare.  

2.2 Filstruktur & Databas

Filstrukturen är en viktig del i projektet för man ska veta hur allting fungerar 
och hänger ihop. I mappen temamappen(ÅhusBeach) ligger alla filer som är 
tillhörande projektet. I mappen app ligger alla funktioner. Detta är för att vi vill 
att själva sidorna med html kod ska vara så rena som möjligt vilket är varför vi 
skiljer på html och php kod för det mesta. Det blir också lättare att hålla reda på
allting ifall alla funktioner ligger strukturerade i en fil/filer på samma ställe. 
Config mappen är en mapp som inte rörs under hela projektets gång så den låter
vi vara. Dist mappen är lite speciell. Detta är en mapp som man inte ska röra, 
däremot är den väldigt viktig. I denna mappen samlas alla kompileringar av 
javascript, css och bilder som hemsidan sedan använder lär den ska ladda filer. 
Detta görs för att minska laddningstiderna på hemsidan så mycket som möjligt. 
Node_modules är också en mapp som inte bör röras men som är viktig för 
projektet. Här i denna mappen sparas alla externa moduler som man installerar i
projektet via dependencies.

Nu kommer vi dock till den viktigaste mappen. Resources som innehåller alla 
html, css, javascript och bild filer som tillhör projektet. Denna mapp är 
uppdelad i två delar. Vi har en mapp som heter assets som innehåller alla css 
och javascriptfiler. Sedan har vi mappen views som innehåller alla html filer för
projektet. I assets finns de två mappar som är värda att nämna och är de enda 
som man jobbar i. De andra mapparna kommer med initieringen av Sage och är 
där för att filstrukturen ska fungera. Mapparna som är värda att nämna är scripts
och styles. Scripts innehåller javascriptfilerna medan styles innehåller css 
filerna. 
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2.2.1 Databasen

För att använda sig av wordpress måste man ha en databas där wordpress sparar
och hämtar sin data ifrån. I rotmappen skapas det en fil som heter .env-example.
I denna filen finns det variabler för databasnamn, databasanvändare, 
databaslösenord och vilken adress hemsidan ligger på. I dessa anger man då 
värdena och döper om filen till .env. Denna filen fungerar nu som en instruktion
för wordpress. Istället för att man ska behöva gå in och ändra i wordpress-
settings/filer så kan man ändra detta från .env filen. 

2.2.2 Sass-filstruktur

Inuti styles är däremot filerna återigen uppdelade i mappar. Mappen autoload är
där autload filerna ligger. Nästa mapp heter Common och i denna ligger det en 
global och en variabel fil. I global filen ska all css som är global för hemsidan 
ligga. Det vill säga den css som inte är specifik för någon sida eller någon 
komponent så som styles för body, wrap, eller klasser som används över hela 
hemsidan. Variables innehåller precis vad man kan tro, variabler som används i 
css filerna. Ofta är det bra att använda sig av variabler för att underlätta 
kodningen. Ifall flera klasser använder sig av samma färg är det mycket enklare 
att skapa en variabel av den och endast behöva ändra på ett ställe än att behöva 
ändra i alla klasser som använder sig av den färgen. 

Nästa mapp är Components. Denna är till för ifall man vill skapa egna 
komponenter. Ett exempel som vi använder oss av i detta projekt är knappar. 
Klasser för knapparna skapas i en fil som heter buttons. Anledningen till att 
man gör detta är för att det gör det extra enkelt att hitta just de klasser man 
söker samt att dem blir lätta att återanvända.

Den sista mappen som vi ska gå igenom är layouts. Som man återigen kan gissa
innehåller denna mappen filer som specificerar layouten för olika sidor. Det är i 
denna som den mesta css koden ligger. För varje sida som har sin egna layout 
skapar vi en fil och all css som är relaterad till den sidan skrivs inuti. Återigen 
är detta för att göra det enkelt och strukturerat i filstrukturen så att man hittar 
snabbt. Även fast det blir många filer i slutändan så spelar det inte särskilt stor 
roll. All kod som ligger i dessa filer komprimeras ihop till en stor fil som sedan 
är den som används på hemsidan för att ladda css. Alltså en bättre och enklare 
navigerad filstruktur samt snabbare laddningstid på grund av komprimeringen, 
en win-win situation.

2.2.3 Javascript-filstruktur

I scripts mappen finns det en mapp som heter autoload. I denna läggs autoload-
filer så som bootstrap och font-awesome. Nästa mapp är routes som innehåller 
tre filer. Dessa filer är skapade av Sage när det installeras. Den fil som vi 
kommer använda oss av är common.js och det är i den här filen som vi kommer
skriva all vår javascripts kod. När hemsidan körs så komprimeras all javascript 
precis som i css. Det javascripts bibliotek som används heter jQuery som är ett 
ramverk som skapats för att göra livet enklare och mer simpelt för att skriva 
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javascript. Detta innehåller redan fördefinierade funktioner som man kan 
använda i sin kod för att åstadkomma det man önskar.  
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3 Metod
För att kunna lösa alla problem som finns för att skapa hemsidan kommer vi att 
få använda oss av flera olika sorters metoder. För vissa saker så kommer vi att 
använda oss av plugins, andra saker kommer vi skapa våra egna funktioner för 
medan andra saker blir lösta på ett helt annat sätt. 

3.1 Html och css kodningen

Det första som vi gör är att koda upp hemsidan utifrån de skisser/mockups som 
vi fått av vår designer. Det första som börjas med är att koda upp 
grundstrukturen i html. Därefter är det css som ska läggas till för att få allting 
att se ut som det ska. Bootstrap 4 är ett css-bibliotek som är inkluderat i Sage 
vilket gör att jag kan använda dess komponenter och klasser direkt. All struktur 
på hemsidan kodar vi upp med hjälp av bootstraps grid-system. 

3.2 Responsiv design

Huvudsakligen så använder vi oss ännu en gång av bootstraps klasser för att 
underlätta i designen på hemsidan. Däremot är där flera sidor och element som 
behöver ytterligare justering i just det responsiva läget. Här är det viktigt att 
man kollar igenom paddings, textstorlekar, höjder och bredder. För att den 
responsiva läget ska bli så optimalt som möjligt kollar man igenom varje sida 
efter att den är klar och justerar det för alla de olika responsiva lägena så som 
mobila enheter, plattor och mindre laptops. Efter att man gjort klart det 
responsiva för en sida går man över till nästa. När hela sidan är klar är det bara 
att gå igenom varje sida och kolla så allting stämmer och ser bra ut. All 
responsiv design görs med media klasser som finns i Sass biblioteket. 

3.3 Navigeringsmenyn

Menyn på denna hemsidan skiljer sig lite utifrån standarden från det ordinära. 
På denna sidan ska menyn finnas på vänstersidan och den ska bestå av två 
menyer. En meny kommer vara global och den ska alltid synas. Den andra 
menyn ska tillhöra de tre olika evenemangen. Dessa tre evenemang kommer att 
ha en egen meny som är unik för de olika eventen. För att lösa detta på ett 
effektivt sätt så använder vi oss av en väldigt viktigt funktion som vi skapat för 
denna sidan. Denna funktion kallar vi för get_slug och kommer förklara senare 
hur den fungerar och vad den gör. När man lämnar en eventsida och går ut till 
någon av de globala sidorna var ett önskemål av kunden att den eventmeny som
man senast var inne på skulle stanna kvar och fortsätta visas. Ur ett vårt 
perspektiv avrådde vi denna funktion men dem själva tyckte det var förvirrande 
att menyn försvann. För att lösa detta använder vi oss av session som sätts när 
man går in på någon av eventsidorna. Även den funktionen är förknippad med 
vår get_slug funktion. 
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3.4 Inmatning av wordpress content

Alla bilder text och länkar som finns på sidan ska man ha möjligheten att ändra 
utifrån wordpress. Ägarna av hemsidan ska inte behöva ändra eller koda något 
alls för att ändå kunna skapa en ny sida, ändra en länk eller lägga upp nya/ändra
bilder. Standard-egenskaperna i wordpress är tyvärr inte optimalt för hur vi vill 
kunna använda det. Därför använder vi oss av ett extremt bra och effektivt 
plugin som heter Advanced Custom Fields Pro som förkortas Acf. Detta plugin 
gör att man kan lägga till nästan vad man vill för olika egenskaper till en sida. 

För att optimera detta plugin så mycket som möjligt finns möjligheten att man 
gör flera olika setups/klasser skulle jag vilja kalla dem. I dessa setups/klasser 
väljer man vilka fält man vill ha och hur de ska fungera. För att implementera 
fälten på en sida väljer man en form av sida, sidmall, post-typ eller vad för 
egenskap man vill att den ska leta efter. Alla sidor som använder sig av antingen
den sidmallen, post-typen kommer att få dessa extrafält som man lagt till. 

Ett exempel är att man vill ha en grå bild på en sida som använder sig av 
sidmallen grå-vit. I Acf skapar man då en setup som ska visas på de sidor som 
använder sig av sidmallen gray-color. I den lägger man två fält som är av typen 
bild och döper dem till vad man vill att de ska heta. I detta fall säger vi gray-
img och color-img. När det är klart går man in på sidan som har sidmallen gray-
color och laddar upp en grå bild i gray-img fältet och en med färg i color-img 
fältet. För att dessa sedan ska synas på själva hemsidan använder man sig av 
Acf egna funktioner för att läsa ut fälten.

3.5 Templates för alla olika sidtyper

För varje sida som ska visas på hemsidan måste den ha en sidmall. Mallarna 
fungerar så att man kodar upp en layout med funktioner och utseende i en fil 
som man gör till en template fil. Mallen går sedan att använda på flera olika 
sidor och de kommer då att ha samma layout. I koden specificerar vi att den ska
plocka ut content utifrån den sida man är på vilket gör att all content från de 
sidor som använder sig av mallarna inte blir samma utan blir relativt till de som 
är angivna på just den sidan. 

Vi kommer att använda oss av ett flertal olika sidmallar. Följande mallar 
kommer att skapas: Beach Crew, Boende Erbjudande, Evenemang startsida,
Nyheter, Partner-page, Subpage-sidebar och Subpage-text. Layouten och 
kodning på dessa sidor kommer vi att gå igenom senare och berätta hur dom är 
uppbyggda på de sidor där vi använder dem. 
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3.6 Options sidor för evenemangen

Eftersom vi kommer använda oss av tre olika evenemang som alla ska ha sina 
egna loggor, färger, bilder texter och länkar skapar vi en options page i 
wordpress för varje event. På dessa sidor så skapar vi en klass med hjälp av Acf
för att skapa de olika fälten så som vilka färger, bilder, loggor, slogans och 
länkar som ska användas för eventen. Sedan är det bara att gå in på varje event-
options sida och lägga in dessa. I sidmallen för startsidorna för eventen skrivs 
allting ut baserat på vilken slug sidan har som man är på. Återigen så kommer 
get_slug() in i bilden. T.ex. ifall man är på en sida som ligger under Åhus 
Beachhandboll kommer Åhus Beachhandbolls logga synas eftersom den är är 
angiven på options-sidan för Åhus Beachhandboll och detsamma gäller såklart 
de andra sidorna. När man inte är inne på något av dessa tre event så ska det 
finnas en sida som heter bara Åhus Beach som fungerar som deras globala sida 
för de sidor som är globala och inte ligger under något evenemang. 

3.7 Custom post types – Erbjudande & Artister

Kunden hade önskemål om att kunna visa erbjudande på sina evenemangssidor 
vilket vi kom fram till att det effektivaste sättet att kunna göra detta på var att 
skapa en custom post type. Detsamma gäller för Artister. Dessa ska fungera på 
samma sätt som erbjudande bara det att man visar artister istället för 
erbjudande. Artister blir då också en custom post type. En custom post type 
fungerar ungefär precis som sidor i wordpress. Skillnaden här är bara att det är 
två olika post-types och man kan specificera egna inställningar som är 
nödvändiga. I Acf skapar vi en klass som heter erbjudande och syns endast på 
de sidor som använder sig av post-typen erbjudande. I denna klassen ger vi den 
attributen som alla erbjudande ska innehålla. Precis på samma sätt skapar vi en 
klass för artister. 

3.8 Nyheter

Hemsidan ska ha en sida som visar alla nyheter. Nyheterna är baserade på 
inläggen som skrivs under inlägg. Problemet här är att det kommer finnas 
nyheter som tillhör hela evenemanget eller kanske bara en del av det. Inlägg 
kan innehålla kategorier vilket spelar en stor roll här. Ifall en kategori är 
tillhörande Åhus Beachfotboll kommer den läggas under deras kategori. Detta 
är för att ifall en nyhet tillhör Åhus Beachfotboll kommer den att få deras färger
i headern samt loggan. Detsamma gäller för alla event. Ifall en nyhet tillhör 
flera kategorier har vi bestämt att den kategori som kommer först kommer vara 
den som inlägget ”tillhör”. Ifall ingen kategori är vald så kommer den 
automatiskt hamna som en global nyhet.
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3.9 Automatisk igenkänning av vilken sida man är på

Nu är vi på den funktionen som har nämnts flera gånger tidigare. Den kallas 
get_slug(). Detta är en funktion som vi skapat som helt enkelt tar reda på vilken
sida man är inne på och returnerar ett värde baserat på detta, en slug. Där finns 
som tidigare nämnt tre evenemang. Alla sidor som ligger under deras respektive
evenemang blir deras så kallade undersidor. Ifall man är på någon av dessa 
undersidor letar denna funktion upp deras huvudsida och kollar vilken det är. Är
det Åhus Beachhandboll returnerar den abhf som slug och för Åhus 
beachfotboll abf. Detta värde sparas sedan i en variabel som väldigt många av 
våra utmatningsfunktioner använder sig av för att skriva ut rätt content till rätt 
sida. 
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4 Konstruktion
I detta avsnitt går vi igenom konstruktionen av hemsidan. För att veta hur sidan
ska se ut så utgår jag från skisserna som vår designer har gjort. Dessa skisser
kan ni se nere i bilagsavsnittet under bilaga A.

4.1 Uppstart av projekt

För att få igång vårt projekt börjar vi med att klona bedrock ifrån deras github. 
När detta är gjort skapar man ett projekt genom att använda detta kommando i 
terminalen. Detta kommando är direkt ifrån deras instruktioner på github. [3]
”composer create-project roots/bedrock your-project-folder-name ”

Självklart här så byter man ut your-project-folder-name mot vad man vill att sitt
projekt ska heta. Jag namngav det AhusBeach. Nu för att installera Sage i 
projektet så går vi in i projektmappen som vi precis skapade. Här inne skriver vi
in kommandot: [4]
”composer create-project roots/sage your-theme-name dev-master”

Självklart återigen så byter vi ut your-theme-name mot AhusBeach. Det som 
Sage gör här nu är att skapa ett tema som heter AhusBeach som ligger i mappen
themes. I detta temat så sätts en filstruktur upp enligt Sages standard. 
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uppbyggd  i  Sage.  Detta  är  en  skärmdump utifrån
deras github sida.
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När detta är gjort så kör man yarn && yarn build vilket initierar yarn och börjar
installera alla dependencies i projektet. Det som också händer här är att när man
använder kommandot yarn build så komprimerar den alla filer och lägger lägger
in dem i dist mappen. Det som hemsidan sedan använder för ladda javascript 
och css är det som ligger i dist mappen. 

Yterliggare en funktion som yarn innehåller är yarn start. När detta kommando 
körs så startar projektet en watch över hemsidan som körs på localhost:3000. 
Detta innebär att den kolla över filer i realtid. Ifall det är så att jag ändrar någon 
css eller html och sparar dokumentet uppdateras sidan direkt. Detta är ett 
mycket användbart verktyg och något som använts genom hela projektet. [6]

4.1.1 App.blade.php

I mappen views som ligger i resources finns en fil som heter app.blade.php. I 
denna filen är basstrukturen för hemsidan. Den fungerar som ett skal för 
hemsidan skulle man kunna säga. Den innehåller headern, footern, wrappern 
och allt nödvändigt för sidan. Denna fil fungerar så att i varje template eller sida
som man ska använda så kallar min in denna filen för att sedan inuti lägga 
content. Från början när denna fil initieras är den designad efter deras testsida 
vilket innebär att den måste modifieras lite. Det vi gör är att vi lägger till vår 
sidebar som är vår meny som alltid ska finnas med. Denna layoutfilen kallas 
sedan in i varje template vilket gör att den omsluter koden som finns där.

4.1.2 Partials page-header

I mappen partials finns det en fil som heter page-header.blade.php. Denna filen 
används som ett intro-header på alla sidor som inte är en eventstartsida eller 
själva framsidan. Som alla andra filer så körs funktionen get_slug() först. 
Därefter så skrivs det ut en div med col-sm-12 klassen för att den alltid ska 
täcka hela sidan och alltid vara fullbredd. I denna diven ska det finnas en bild 
som motsvarar eventet. Bilden bestäms däremot utav en funktion som jag 
skapat. 

Funktionen fungerar så att först kollar den ifall sidan man är på har en 
thumbnail angiven. Ifall den har det så blir det den bilden som används i 
headern. Men om sidan som man är inne på inte har någon angiven thumbnail 
så kollar den ifall eventet har en angiven huvudbild som sidan befinner sig 
under. Om den hittar en bild här returneras den och det är den som används som
header bild. Ifall den nu inte hittar någon bild där, de vill säga att sidan inte 
ligger under ett event så plockas huvudbilden ut som är angiven för själva Åhus
Beach. Om den nu inte skulle innehålla någon bild blir fältet tomt och fylls 
endast med färg. 

Sist är en funktion som skriver ut titeln för sidan man befinner sig på och denna
har inte jag skapat utan den fanns här från början när projektet skapades. Den 
skriver ut titeln på sidan. 
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4.2 Html och css

När föregående uppstart av projektet är klart så är det nu tillfälle att börja koda 
upp hemsidans utseende. Först och främst kommer hemsidan att kodas upp i ren
html och css vilket innebär ingen dynamisk inmatning av content i början. 
Anledningen till att detta görs är för att få fram en bra struktur från början och 
så att hemsidan blir visualiserad. När det är gjort byter man ut den hårdkodade 
content mot automatisk content via wordpress. 

För att veta hur sidan jag ska koda upp ska se ut utgår jag ifrån ett par 
designbilder som vår designer har skapat och sedan blivit godkända av kunden. 
Eftersom dessa är bilder får jag själv komma på strukturen för hur koden ska 
vara uppbyggd. Anledningen till att jag inte går igenom html-koden och css 
koden här är att det skulle bli väldigt mycket att gå igenom vilket inte är särskilt
relevant för detta projekt. Html och css är det två saker som är minst viktigt i 
detta projekt medan funktioner hur funktionalitet är viktigare. Mesta layouten är
dessutom gjord med bootstrap klasser och sedan är det vanlig styling. Ifall man 
är intresserad av css eller html koden finns möjligheten att besöka hemsidan.

4.3 Options-pages

Varje event ska ha sina egna inställningar så som färger, huvudbild, splash bild 
och så vidare. För att lösa detta använder vi oss av options pages som är en 
funktion som finns i Acf. Denna funktion tillåter oss att skapa en sida som kan 
innehålla fält ifrån Acf. Här nedanför ser ni koden som används för att skapa 
dessa options pages i wordpress. Den börjar med att kolla ifall funktionen 
”acf_add_options_page” finns. Ifall den gör det börjar den med att skapa en 
options page med page_title, menu_title, menu_slug osvs med värdena som 
anges. Alla dessa funktionerna ligger i events.php filen eftersom dom är 
relaterade till events. [7]
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Nästa del är en foreach som som skapar subpages till options-pagen. Dessa 
subpages skapas på samma sätt bara det att dom landar i den först skapade 
options-pagen. Med hjälp av en array-list som skapats matar den ut vilka sidor 
det är som ska skapas. Så om man vill lägga till eller ta bort någon sida här är 
det bara att ändra i $list. Detta är dock inte tillgängligt för kunden vilket inte 
heller är meningen då dem inte ska ändra inställningar i wordpress utan endast 
content.

Alla fälten som sedan läggs till på dessa sidor börjar med deras slug. T.ex. 
abf_logotyp_vit eller abl_logotyp_vit. Sedan när man kör slug funktionen 
sparas förkortningen som plockas ut till en variabel som sedan används i fälten 
när man ska plocka fält. Så när man ska plocka ut loggan i headern ser koden ut
såhär: get_field($slug . ’_logotyp_vit,’options’)[’sizes’][’large’]  
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Illustration 4: Bild på kod för att skapa options page.

Illustration  5:  Listan  som  används  för  att
skapa options-pages.
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4.4 Slug funktionen

Först skapar vi en fil som heter events.php där vi kan lägga alla våra funktioner 
som är relaterade till eventen.  I denna skapar vi sedan våran slug funktion. För 
att wordpress ska kunna hitta denna filen så måste den däremot länkas in i 
functions.php under stycket Sage required files. 

Denna funktion som vi nu ska gå igenom är extremt viktig för hela hemsidan. 
Det är just denna funktion som gör det möjligt för oss att automatisera det 
mesta på hemsidan vilket innebär att vi kan använda oss av en template per sida
istället för att behöva använda en template för varje event. Funktionen fungerar 
på det sättet att den plockar upp slug för den sidan man befinner sig på. Först 
och främst kollar den om man befinner sig på en undersida till någon av 
eventen. [8] Ifall man nu gör detta tar funktionen reda på vilket event som sidan
tillhör och returnerar sluggen för just det eventet. Om vi är på en undersida till 
åhus-beachfotboll blir sluggen ahus-beachfotboll. När den plockat ut sluggen så
kollar den ifall sluggen finns i en list-array som vi skapat. Ifall den finns i denna
plockar den ut värdet vilket är förkortningen av sluggen, vilket i detta fallet blir 
abf.

Om man inte är på en subpage utan direkt inne på eventsidan körs nästa del av 
funktionen. Den kollar först och främst så att sidan inte är homepage och sedan 
tar den reda på vilken sida det är som man är inne på. Sedan på samma sätt så 
körs sluggen som plockas ut mot listan och ifall den finns i listan returneras den
förkortade sluggen. Däremot om den inte finns så returneras sluggen ”ab” vilket
står för den globala sluggen som används när man inte är inne på något event. 

Det är mycket tid och tankes som har lagts ner bakom denna funktionen och 
den är grundläggande för hemsidan. Utan denna funktion hade hemsidan 
troligtvis behövts tre gånger så mycket kod och templates för att allting ska 
fungera som man vill. Men tack vare denna funktionen som vi skapats 
underlättar den utmaningen av content på alla sidor något extremt. Den används
även i andra funktioner så som att läsa ut loggan i headern och footern samt ute 
i menyn för att läsa ut rätt meny. 
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Illustration 6: Eftersom denna är extra viktig för hemsidan behövs all kod visas
och därför får den en helt  egen sida för att  vara läsbar. Detta är get:_slug
funktionen som körs i princip nästan på varje sida.



Åhus Beach Hemsida
Daniel Richter 2018-05-30

4.5 Framsidan

Framsidan ska bestå av tre boxar som ska representera varje event. Dessa event 
är Åhus Beachhandboll, Åhus Beachfotboll och Åhus BeachLive. Vi börjar med
att gå in i filen home.php som ligger i mappen views. Detta är den som fungerar
som index sidan. I denna så extendar vi app.blade filen som ligger i 
layoutsmappen, vilket innebär att vi använder oss av den filens layout runt om 
vår egna kod. 

Eftersom bootstrap är det vi bygger vår html struktur på börjar vi med att göra 
en div som har klassen row. I den diven körs en foreach loop baserat på en array
som heter list_front som ligger i event-funtkionerna. Arrayn nyckel sätts till 
variabeln event som listan innehåller.  Listan innehåller förkortningarna  till 
varje event vilket gör det enkelt för oss att använda deras nycklar. För varje 
event skapas en div med col-md-4 klassen utifrån bootstrap. Den får också 
klassen primary-boxes som innehåller denna css koden som ni kan se på bilden
nedan. Det den gör att den gör dessa boxar tar upp 100% av skärmstorleken – 
200 pixlar. Detta är för att boxarna alltid ska få en relativt hög höjd på alla olika
skärmstorlekar men ändå inte bli för stor eller för liten på någon. 

Dessa boxarna innehåller en bakgrundsbild som är relativ till deras event. 
Denna bilden hämtas ut dynamiskt med hjälp av variablen key som vi tidigare 
skickar med i foreach-loopen. När den loopar ut innehållet för Åhus 
Beachhandboll innebär det att variabeln key får värdet abhf. Inne på options 
sidan har vi angett att just bakgrundsbilden [förkortning]_splash har eventets 
förkortning och sedan namnet.  På samma vis som det är beskrivet ovan hämtar 
den ut en h1 med för deras [förkortning]_tagline, loggan med 
[förkortning]_logotyp_vit, datum då eventet ska vara och länken dit knappen 
ska leda. 

Funktionen för att hämta dessa fält är en funktion som kommer ifrån Acf och 
heter get_field(). Det den gör är att plocka ut det fält som matchar med det 
namnet som är angivet inom parenteserna.
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Illustration  7:  Css  klass  för  eventboxarna  på
framsidan.
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4.6 Header

I headern är det första som körs get_slug() funktionen. Detta är för att den 
behövs för att läsa ut vilken logga det är som ska visas. Länken för loggan blir 
också baserad på sluggen eftersom loggan ska alltid länka till startsidan för sitt 
egna evenemang. Här startas och sätts också en session som heter 
$_SESSION[’menu’]. Anledningen till att denna sätts är för att den kommer att
användas i menyn senare. 

I högra hörnet av hemsidan finns det en google translate knapp. Kunden 
önskemål var att detta skulle finnas eftersom många besökare även kommer 
från andra länder. Deras hemsida är skriven på svenska vilket gör att viktigt 
information som personer som inte pratar svenska inte kan ta del av. Därför vill 
de ha google translate så även dem kan ta del av all information. Funktionen för
google translate är kopierad direkt utifrån en annan hemsida. Alltså är det inte 
jag som skrivit koden eller funktionerna utan har endast kopierat och lagt över 
dom så att det fungerar på denna sida. 

4.6.1 Menyn

Menyn på denna sidan är lite annorlunda från vad den är på de flesta vanliga 
sidor. Tanken från början var att den skulle vara en sidomeny som öppnas och 
stängs när man trycker på en menyknapp. Så här är det fortfarande på mobil och
tablet versionerna. Men på desktop versionerna av hemsidan ändrade kunderna 
sig och ville att menyn alltid skulle vara öppen vid sidan om. Både min 
handledare och jag tyckte att den inte skulle synas hela tiden men de valde att 
den skulle göra det ändå. 

Menyn består av ett aside element. Koden ligger i en fil som heter 
sidebar.blade.php och den filen ligger i mappen partials. I app.blade.php filen 
som vi nämnde tidigare länkas denna sidebaren in vilket gör att den kommer 
med på alla sidor oavsett var man är. 
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Menyn är uppdelad i två delar. En huvudmeny och en eventmeny. Huvudmenyn
är inte särskilt avancerad då den alltid ska synas och fungerar precis som en 
vanlig meny i wordpress. Eventmenyerna som är skapade i wordpress är även 
dem skapade med slug. Detta innebär att dem heter abf/abl/abhf/_navigation.

Först så hämtades menyerna ut helt vanligt bara det att man använde variabeln 
slug för att välja vilken meny som skulle visas. Allteftersom arbetet gick på 
hemsidan önskade kunderna att om man gick ut från ett event till någon av de 
globala sidorna så skulle menyn för de senaste eventet fortfarande visas och inte
försvinna. Det är här som vår session kommer in i bilden. Funktionen som 
sätter sessionen ser ut som ni kan se i bilden nedanför. Den kollar först ifall 
$slug är lika med ’ab’ för att se ifall den är på en eventsida eller inte. Om den 
inte är på en eventsida ska den inte göra något eftersom vi vill att sessionen ska 
vara kvar. Om den nu är på en eventsida så får den värdet av variabeln $slug 
som skickas med i funktionen är den körs. Detta fungerade bra, fast första 
gången man kom in på hemsidan genererades det ett felmeddelande eftersom att
sessionen inte var satt innan man laddade om sidan eller gick in på ett event. 
För att fixa detta körs en koll som kollar ifall sessionen menu är satt. Ifall den 
inte är satt skapas den och får värdet ”empty” för att få bort felmeddelandet.

Kollen som sedan körs i menyn är att ifall sessionen är satt och den inte är 
empty så skrivs menyn ut som sessionen innehåller. Resultatet blir då att när 
man går in på sidan första gången visas ingen eventmeny. När man däremot går 
in på ett event så kommer denna eventmenyn att visas tills man går in på ett 
annat event (sessionen får ett nytt värde).
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I menyn så finns det ett javascript som körs ifall någon av sidorna innehåller 
undersidor i menyn. Det fungerar så att scriptet körs och ifall där är något li 
element i menyn som innehåller ett ul element så skapas det en ikon efter den 
rubrik som innehåller undermenyn. Denna ikonen är en liten pil åt höger. När 
denna sedan blir klickad så körs en slideToggle() funktion som finns i jQuery 
som visar undermenyn. Trycker man på den igen så döljs menyn. [9] När man 
går en på en sida får den även klassen active-link som gör att den blir fetstil 
och underlined. 

4.7 Erbjudande & Artister

Erbjudande och artister är något som ska synas inne på eventens startsidor. För 
att lösa detta har vi skapat två stycken olika post-types. Den ena heter offers och
den andra artister. För att skapa en ny post-type är det första man gör att skapa 
en klass för den. Denna klassen lägger vi i mappen custom tillsammans där 
events.php ligger. Det som behövs göras är att man definierar vad post-typen 
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ska ha för egenskaper, vad den ska heta och hur den ska fungera. Dessa filer 
måste även länkas in via functions.php under Sage required files.  (som ligger i 
resource mappen).  I bilden nedanför kan ni se koden för att skapa en custom 
post-type. I bilden ser ni koden för post-typen erbjudande men det fungerar på 
samma sätt för artister bara det att man namnger det annorlunda. [10]

I Acf skapar man sedan som precis för alla andra sidor fält för vad erbjudande 
och artister ska innehålla. När man skapar en post i erbjudande så kommer 
dessa fält att komma upp. Dessa kommer senare att användas i 
eventframsidorna. 

4.8 Templates

Varje sida som visas på hemsidan består av en av våra templates. Vissa 
templates är gjorda för att flera sidor ska använda sig av dem medan vissa är 
gjorda endast för en särskild sida. Anledningen att vi använder oss av templates 
för alla sidor är för att underlätta utskriften av content samt att det ska vara 
möjligt för kunden att skapa nya sidor eller ändra något innehåll på dem. 

4.8.1 Event-framsida

Event-framsidan är en template som används till de tre olika evenemangen. 
Denna sidan är uppdelad i två fält. Det första är hero-primary som är sidan 
”header” skulle man kunna kalla det. Här finns en bild och introduktionstext 
samt snabblänkar. Nästa del är antingen erbjudande eller artister beroende på 
vad man väljer ska visas. 

I Acf skapar vi en klass som heter Evenemang startsida. Här finns det ett fält 
som heter button group som fungerar så att den kan ge flera olika alternativ 
beroende på hur många man skriver in att den ska ha. Nu ger vi den två stycken 
alternativ som är Erbjudande och Artister. Det finns också ett fält som heter 
erbjudande och ett som heter artister. Nu är det så att när man är inne på 
eventsidan i wordpress så kan man välja Erbjudanden/Artister. Denna 
buttongroup returnerar då antingen Erbjudande eller Artister beroende på vilken
man valt. Ebjudande och artistfälten är inställda på att dom endast ska synas när
dem är valda i buttongroupen. Så om jag väljer Erbjudande syns endast 
erbjudandefältet och väljer jag artister så försvinner detta fält och artister syns 
istället.

Men för att detta ska gå automatiskt i koden finns det en if-sats som plockar ut 
värdet ifrån buttongroup fältet och kollar ifall det är erbjudande eller artister. 
Ifall det är erbjudande så inkluderas det en fil som innehåller kod för att skriva 
ut erbjudanden men om det är artister så inkluderar en fil som skriver ut koden 
för artisterna. Erbjudanden kommer att användas på Åhus Beachfotboll och 
Åhus Beachhandboll medan artisterna kommer att användas på Åhus 
BeachLive. 
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Koden för att skriva ut dessa erbjudande fungerar så att i den filen som 
inkluderas körs det en if och foreach-sats. If-satsen kollar först så att det är 
några som offers är valda att visas för om dom inte är det skrivs det ut ett 
felmeddelande. Däremot görs det inte nu på grund av if-satsen. Sedan körs en 
foreach-loop som skriver ut alla valda erbjudanden som ska visas. För varje 
erbjudanden som skrivs ut finns det en variabel som heter $count och som 
räknar plus en efter varje. Sedan kommer det en if-stats som kollar ifall 
variabeln $count är jämn eller ojämn. Ifall den är ojämn skrivs en vanlig row ut
med ett erbjudande och ifall den är jämn så skrivs en rad ut som är reversed. 
Det vill säga den är omvänd så att bilderna och texterna hamnar på motsatt sida 
efter varje erbjudande. 
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Som ni ser så är där även en global variabel kallad $offer samt en 
setup_postdata($offer) och dessa är för att man ska kunna plocka upp värdena 
som finns i posterna från offers. [11]

Det ni också kan se här är att det inkluderas två stycken templates istället för 
kod direkt. Detta görs för att koden ska vara mycket renare. Hade dom inte 
legat i partials-filer här så hade koden genast blivit mycket rörig och svårare att 
läsa av. Dessutom innehåller artister och erbjudande nästan samma kod vilket 
skulle innebära att det blev mycket upprepning. Sen det som finns i dom är 
precis vad det står. I offer-img så är där html kod och utmatning för bilden och 
detsamma gäller för offer-text. Som ni ser är det samma princip för både 
erbjudande och artister.

Kunderna frågade också under arbetets gång ifall erbjudanden inte skulle 
innehålla någon länk att knappen gå till erbjudandet skulle försvinna vilket vi 
tyckte var mycket rimligt, finns ju ingen anledning att ha en knapp som inte 
leder någon stans. Så ifall fältet som innehåller länken till knappen är tom så 
skrivs inte knappen ut. 

4.8.2 Beach-Crew & Kontakt

Beach-crew sidan är en sida som innehåller de personer som jobbar i 
organisationen Åhus Beach. Här finns det kontaktinformation för varje person. 
Denna sidan var dem nöjda med utifrån deras gamla hemsida. Men istället för 
att kopiera koden rakt utifrån deras gamla sida så kodades den om från grunden.
För att allting skulle passa ihop med bootstrap 4 och den responsiva designen 
inte skulle gå sönder. Däremot så användes den gamla sidan som mall och målet
var att den skulle bli så lik den som möjligt. 

Beach-crew sidan har vi gjort som en options page och skapat en klass i Acf för 
att få in fält. De fält som finns här är Namn, Befattning(position), Profilbild, 
E-post, telefonnummer och en checkbox som heter ”Visa på kontaktsidan”. 
Dessa fungerar så att man lägger in alla personer här och fyller i fälten. 
Eftersom att alla som är med inte ska synas på kontaktsidan finns checkboxen 
”Visa på kontaktsidan”. 

För att skriva ut medlemmarna så körs det en foreach-loop i ett ul-element. Så 
för varje person som är tillagd så skrivs det ut en li som innehåller all 
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information så som namn, position, bild osv. Det finns sedan en if-sats som 
kollar om sidan man är inne på är kontaktsidan. Ifall man är inne på 
kontaktsidan så är de endast de i Beach Crew som har checkboxen ”Visa på 
kontaktsidan” i checkad som visas där.

4.8.3 Boende

Boendesidan är ytterligare en sida som kunderna ville föra över från den gamla 
sidan till den nya. Precis här som på beach crew kodade jag om sidan på nytt 
istället för att kopiera över koden då detta är bättre för att kunna optimera  
koden för den nya hemsidan. Som på sagt innan så använde jag den gamla sidan
som mall och kollade på den koden för att göra de så lika som möjligt. 

Boende-sidan kommer att finnas på de olika eventen med olikt innehåll 
eftersom Åhus Beachfotboll, handboll och live erbjuder olika saker under sina 
event. Därför var deras önskan att de skulle specificeras utifrån varje event och 
dom helt enkelt fick göra en sida. Därav skapade vi en mall till boende precis 
som alla andra sidor och med Acf för att få fälten som behövs. Men tack vare 
mallen är det extremt enkelt för de som har hand om hemsidan att skapa en ny 
beonde-sida till något av evenemangen och fylla den med content. 

Den första koden som körs är att som på alla andra sidor körs slug funktionen 
för att plocka ut vilket event den ligger under. Sedan körs en if-sats som kollar 
ifall det finns något boende inlagda på sidan. Om inte så skrivs inget 
felmeddelande ut vilket är syftet med den första foreach-loopen. Därefter 
kommer en foreach-loop som skriver ut boxarna. På sidan så läses de både ut 
fälten från själva boendesidan men eftersom den ska använda sig av färger 
utifrån eventet den ligger under används slug variabeln för att läsa ut färgerna 
på sidan.
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4.8.4 Erbjudande

Kunderna ville också ha en sida där man kan visa endast erbjudande. För att 
lösa detta på ett enkelt sätt skapades en mall där man  i princip kopierade koden
utifrån offers som finns på startsidan. Här finns dock inga if-satser som kollar 
ifall det ska visas artister eller erbjudande utan endast erbjudande. I Acf skapas 
det också en klass som heter erbjudanden som fungerar precis lika dant som på 
startsidorna för evenemangen. Man väljer där vilka poster som ska visas från 
erbjuden och sen visas dem på sidan. När man skriver ut posterna så används 
samma filer som används på eventframsidorna vilket innebär att dom är i 
princip identiska. Tack vare detta så blir det mindre kod som behövs skrivas 
eftersom vi återanvänder oss av tidigare skriven kod samt att de funktioner som 
finns i de filerna även förs över på dessa så som t.ex. ifall ett erbjudande inte 
har någon länk så visas ingen knapp. 

4.8.5 Nyheter

Nyhetssidan innehåller nyheter. Dessa skrivs och läggs upp i wordpress utifrån 
post-typen inlägg. Detta är de fält som är standard för wordpress inlägg redan 
från början. Denna sida skapas på det sättet att man skapar en template som 
använder sig av layoutsfilen app.blade.php som vi gått igenom tidigare. Den 
använder sig också av den generella headern som vi har gått igenom tidigare. 
Sedan så kommer själva funktionen som ska läsa ut vilka inlägg det är som ska 
visas. 

Den börjar med att vi skapar en variabel ($args) som innehåller en array med 
värdet category-name. I denna anger vi vilka kategorier det är som den ska läsa 
ut inlägg ifrån. Dessa är då pressreleaser, beachfotboll, handboll och live 
kategorierna som vi skapar inne i wordpress. Därefter körs en wp_query med 
variabeln $args för att hämta ut posterna. 

Denna loopen kollar då ifall det finns några inlägg att skriva ut. Om det finns 
några inlägg så inkluderas det en partial för varje post som innehåller layouten 
och koden för posterna. I denna filen som heter content.blade.php skrivs det 
först ut den angivna bilden för själva posten vilket fungerar som en ”header” för
inlägget. Därefter kommer titeln på inlägget att skrivas ut i en h2a som är 
omringad av en a-tagg som länkar till inlägget. Under titeln så skrivs det första 
paragrafen ut från inlägget så man får en liten provsmakning på vad inlägget 
innehåller. Detta görs med en funktion som jag skapat som heter 
get_first_paragraph() utifrån denna källa. [12] Efter första paragrafen så 
skrivs kategorin ut för inlägget. 

4.8.6 Partners

Precis som alla andra template så använder partners-templaten sig också av 
layoutfilen app.blade.php. Denna sida är till för att visa vilka partners som de 
arbetar med och alla partners är uppdelade i olika grupper. För att lösa detta så 
använder vi oss av Acf. Vi skapar en klass som innehåller en repeater. I denna 
klassen så kan man skriva in titel på klassen och vilken typ av css klass dom ska
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ha. Sedan så kommer det ett till upprepningsfält där man skriver in alla partners
som ska vara i denna kategori. För nästa kategori så gör man lika dant att man 
lägger till en ny kategori, anger titel och css klass och sedan fyller på med vilka 
partners som ska finnas i klassen. Partners innehåller tre fält vilka är Namn, 
länk och logga. 

I template filen körs sedan en foreach-loop för varje klass. Den skriver ut 
klassens titel, och sedan körs en till foreach-loop inuti denna som skriver ut alla
partners som finns i kategorin. För varje kategori körs denna funktionen tills 
alla partners finns på sidan. 

4.8.7 Content sidor

Två olika mallar har skapats just för content sidor. Den ena mallen heter 
template-subpage.blade.php och den andra heter template-subpage.blade.php. 
Som man skulle kunna gissa så det som skiljer dessa åt är att den ena kommer 
innehålla en sidebar och inte den andra. 

Vi börjar med templaten som inte har en sidebar. När denna används börjar den 
med att inkludera en fil som heter content.default.blade.php. Denna finns i 
mappen partials. I filen som precis börjas det med att först köra en if-stats. 
Denna if-satsen kollar ifall ett fält som heter _images innehåller något eller om 
det är tomt. Detta fält är skapat i Acf och finns på både content sidorna. Detta 
fält kan innehålla bilder som kommer att visas till höger om texten. Saken är att 
dem måste ha plats ifall de ska synas vilket innebär att platsen för texten blir 
mindre. Anledningen till att vi kör en if-stats som kollar ifall det finns några 
bilder eller inte beror på att om det inte finns några bilder angivna så ändras 
klasserna på divarna som ni kan se i bilden här nedanför. Om det nu finns några
bilder angivna skapas det en column för dessa. Koden som skriver ut bilderna är
en vanlig foreach-loop som skriver ut bilderna efter varandra i kornologisk 
ordning.
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Den andra templaten som heter content-subpage-blade.php fungerar på precis 
samma sätt bara det att här inkluderas det ett fält till bara det på andra sidan 
texten denna gången. Som ni ser i bilden nedanför är de nästan identiskt bara 
det att det skrivs ut ett fält innan texten som har ett id. 

I javascriptsfilen som ligger under resources → scripts → routes → 
common.js så finns det en funktion som skapar sidomenyn som detta fält ska 
innehålla. Denna funktion är en funktion som användes på den förra sidan, men 
den har blivit modifierad av mig för att främst fungera på denna sidan och 
eftersom denna hemsidan använder sig av en fixerad navbar behövdes det göra 
en ändring i anchor länkningen. 

Funktionen börjar med att den kollar ifall det finns ett element som har id:et 
page-subnav. Sedan kollar den ifall det finns ett h2 element i texten på sidan. 
Ifall det finns så skriver den ut en h5 med titeln innehåll samt ett ul-element. 
Nästa steg är att den letar upp alla h2, och h3 taggar som finns i texten och 
sparar deras titlar och slug i två variabler. Sedan för varje h2 och h3 så skriver 
den ut dessa i ul-elemenentet med en li tag vilket gör att dem skapar en lista. 
Eftersom allting går efter kronologisk ordning så stämmer listan överens med 
hur texten på sidan ser ut. I denna listan som skrivs ut så får varje rubrik en länk
som är samma som rubriken som finns i texten, alltså en anchor länk. I texten så
skapar den ett span element till respektive element och ger denna samma id 
som gavs i listan. Bara det att detta span element får ett par css attribut som gör 
att den sätts 150px över ordinarie rubriken. Resultatet blir då att när man 
trycker på anchor länken i menyn till vänster kommer man till span-taggen. 
Denna span-taggen syns inte och ligger lite över rubriken som gör att span-
taggen ligger bakom headern och rubriken syns. Ifall man länkar direkt till 
rubriken göms denna bakom headern och det kan bli förvirrande för besökare. 
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4.9 Footer

Footern här är uppdelad i två olika delar. Den ena delen är en sticked footer som
alltid syns i botten av hemsidan medan den andra fungerar som en vanlig footer 
och syns när man scrollar till botten av sidan. Som de flesta andra sidor så körs 
slug funktionen först för att variabeln $slug ska få ett värde. 

Den fixerade footern är den som kommer först och den är byggd av en div med 
klassen container-fluid och fixed-footer. Fixed-footer använder sig av 
position sticky och bottom -1px. Det göra att den alltid är i botten av skärmen 
tills man scrollar ner till elementets ordinarie plats. När man scrollar förbi 
denna då fastnar den på sin ordinarie plats. Däremot om man scrollar upp igen 
så lossnar den och sätter sig i vårt fall i botten av skärmen. Anledningen till att 
denna har skapats är för att det ska vara enkelt för besökaren på hemsidan att 
röra sig mellan de olika eventen på sidan. I denna footern så finns varje events 
logga synligt. Alla loggar har en opacitet på 0.5 för att de ska visas som 
’’inaktiva’’ förutom den sidan man befinner sig på. Den sidan som man befinner
sig på har opaciteten på 0.9 vilket gör att den sticker ur mer. Footern fungerar 
som en minimeny för användaren eftersom det inte riktigt finns något annat sätt
att byta mellan evenemangen förutom att gå till framsidan kände vi att detta var 
en praktiskt lösning på problemet. Eventen skrivs ut baserat på en lista jag 
skapat i event-funktionerna. Denna listan innehåller varje event och deras 
respektive nyckel(förkortning dvs abf/abhf osv).
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Den vanliga footern är inget utöver det ovanliga. Den består av fyra kolumner 
som innehåller länkar till olika sidor på hemsidan. I dessa kolumner skrivs en 
wordpress meny. I wordpress så kapar man menyerna och väljer vilka sidor 
menyn ska innehålla. När de sedan är sparade så är koden gjord så att de ska 
skrivas ut här i sin respektive kolumn. Fungerar precis på samma sätt som i 
headern bara det att här använder den flera olika menyer och alltid samma 
menyer på samma ställe. Den sista kolumnen innehåller de sociala medierna 
och en e-postbox till deras nyhetsbrev. Deras nyhetsbrev använder sig av en 
extern sida, så detta formuläret länkar dit och skickar bara med den inskrivna e-
posten direkt från formuläret. I botten av footern så skrivs deras ordinarie logga 
ut och denna är alltid statisk med en copyright text under. 

4.10 Sökfunktion

En av de sista som gjordes på sidan var att skapa en sökfunktion. Denna 
sökfunktionen fanns redan på sidan utifrån de mallar som skapas när man 
startar ett projekt. Det jag gjorde här var däremot att modifiera det som fanns 
för att det skulle passa in på hemsidan och fungera som vi vill att det ska 
fungera. Sökfälten finns på två ställen. Det ena sökfältet finns i headern i 
desktop-versionen medan den andra finns i menyn på tablet och 
mobilversionen.

För att få fram sökformuläret så körs en wordpress funktion som heter 
get_search_form(). Denna skapar ett html formulär som innehåller ett input-
textfält och en submit knapp. Det som sedan görs med dessa är att de styla om 
med lite css för att passa in i headern. Saken är den dock att denna inte alltid 
ska synas då det blir lite för mycket uppe i navbaren. Därför har jag skapat en 
jQuery funktion som visar och döljer sökformuläret när man trycker på 
förstoringsglaset (sök-ikonen). Denna funktion är inget märkvärdig utan är en 
vanlig toggle på en klick funktion. När man skrivit in något och tryckt sök 
kommer man till en ny sida som är förskapad och heter search.blade.php.

I denna fil skrivs alla sidor ut där den hittar något som matchar med det man 
sökte på. Denna sida har jag ändrat en del i så att den endast skriver ut titel och 
en excerpt på det den hittar för varje sida. Samt de sidor som den inte hittar 
någon excerpt på skriver den ut en länk där det står Gå till sida istället.  
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5 Resultat
Det slutgiltiga resultatet av hemsidan är att den är fullt fungerade och uppfyller 
alla mål som är satta. Under arbetets gång har kontakt med kunden genomfört 
ibland dagligt och ibland veckoligt. De har haft möjligheten att se vårt arbeta i 
realtid så sidan har legat ute på en testwebbplats där de även under tiden har 
kunnat fylla på content för att få sidan redo så snabbt som möjligt. Detta har 
även gett os möjligheten att få veta vad dem tycker och få höra deras 
synpunkter på ändringar och andra saker. De saker som kunden har velat ändra 
har vi ändrat och det som fungerat bra har vi implementerat. 

Målen som satts upp för hemsidan är alla uppfyllda och här kommer en snabb 
avcheckning.

• Koda upp hemsidan med html och css utifrån skisser/mockups.
Detta fungerade bra och det slutliga resultat blev över förväntan, även 
bättre än skisserna. Detta löstes på ett smidigt sätt genom att följa 
skisserna noga och sedan efter kundens önskemål ändra de som 
behövdes.

• Göra hemsidan responsiv
Det är mycket tid som måste läggas ned för att göra hemsidan responsiv.
Tack vare bootstrap 4 har jobbet att göra sidan responsiv mycket 
smidigare. Deras ramverk underlättar väldigt mycket på de större 
nivåerna. Dock så är det fortfarande mycket som behövs göras för att få 
allting att se snyggt ut vilket har löst med css kodning överlag. Inga 
större problem här.

• Alla sidor ska plocka ut content utifrån wordpress
Alla sidor är dynamiska vilket är något som alltid är målet. Inte bara är 
det content som vi gjort dynamiskt utan det är färger, bilder och loggar 
som är dynamiska också. Detta är gjort med stor hjälp av pluginet Acf.

• Templates för alla olika sidtyper
Precis detta har vi gjort. Det finns flera olika sidtyper och dem alla har 
dynamisk inamtning. Något som de också har responsiv design. Alla 
sidor som används på hemsidan använder sig av någon form av 
template. Kunden gjorde också så att dem använde en template för flera 
olika sidor som dem inte va gjorda åt från början men passade in bra 
även där.

• Options sidor för evenemang
Det finns fem stycken options-sidor. En för varje evenemang samt en 
sida för Beach-Crew. Det är i dessa funktions-sidor som kunderna kan 
ändra färger och bilder för de olika eventen. Dessa har gjorts så att vi 
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skapat sidorna med funktioner i wordpress och sedan kompletterat med 
Acf.

• Custom post types
Det var inte några större svårigheter att lyckas skapa erbjudande och 
artister som två custom post type. Med hjälp av wordpress 
dokumentation löstes det på ett smidigt sätt och utan några 
komplikationer. Återigen tack vare Acf som blev dessa mycket mycket 
lätta att implementera och använda på de olika sidorna.

• Nyheter
Resultatet med nyheter blev som förväntat. En sida där alla nyheter 
skrivs ut i kronologisk ordning utifrån när dom är skrivna. När man 
trycker in på dem så baseras deras utseende på vilket event dem tillhör.

• Automatisk igenkänning av sida/event man befinner sig på
Det var mycket jobb och mycket tid samt tankeverksamhet som lades 
ner för att få till get_slug funktionen. Själva basidén var relativt lätt 
implementerad. Däremot kom det flera olika tillfällen då den behövde 
modifieras och fungera lite annorlunda beroende på vad den skulle 
användas till. Till var den fullt fungerande och är en av de viktigaste 
funktionerna på hela sidan då i princip alla sidor nästan är beroende av 
denna. 

Som vi kan konstatera så är alla mål uppnådda. Tidsplaneringen som har funnits
har blivit följd och hemsidan är redo att publiceras så fort kunderna fått upp all 
deras content. För att se resultatet av hemsidan kan man besöka denna sida. [13]
Ifall denna sidan ej fungerar är det möjligt att den ligger nere eller att sidan 
blivit flyttad till deras riktiga adress som ni kan hitta här.  [14] Det går även att 
se den gamla hemsidan på denna adress tills att den blir uppdaterad till den nya 
versionen.
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6 Slutsatser
Mina egna slutsatser. Detta är mitt störta projekt jag gjort. Det är även det 
projekt jag är mest nöjd med. Ingenting har varit lätt och det har varit en stor 
utmaning att använda sig av helt nya miljöer så som Visual studio code, 
bedrock och sage templates samt Sass i css. Under detta projekt har jag lärt mig 
extremt. Personligen tycker jag att det slutliga resultatet har blivit riktigt bra. 
Speciellt en sak som jag är väldigt nöjd över är get_slug funktionen då den är 
väldigt avancerad enligt mitt tycke och är som jag nämnt många gånger tidigare
en extremt viktig funktion för hemsidan. 

Jag är också nöjd över att alla mål som sattes i början av projektet har blivit 
uppfyllda och genomförda inom tidsramen. Detta har som sagt varit ett skarpt 
projekt som går direkt ut till kunden och upp på deras adress när dom är färdiga 
vilket är något som känns väldigt spännande.

Ifall vi ska se det från en lite mer kritisk synpunkt så finns det vissa delar som 
är sämre än andra och vissa delar som kunde varit bättre. Vi har sidomenyn som
alltid ska synas på desktop versionen vilket jag inte är ett stort fan av. En annan 
sak är att i slutet efter att hemsidan var klar önskade kunden att page-headern 
skulle tas bort från samtliga sidor vilket jag eller min handledare inte höll med 
om. Däremot är det dom som är kunden och har det slutgiltiga ordet. Om man 
ska kolla åt mitt kodande så  har målet varit att skriva så lite, men så effektiv 
kod som möjligt vilket ofta är lättare sagt än gjort. Överlag är jag relativt nöjd 
med slutresultatet av koden och hur den ser ut men jag vet att den alltid kan bli 
bättre vilket kommer vara mitt mål framöver att alltid skapa så effektiv kod som
jag kan. 

Målet med hemsidan är uppnått. Åhus Beach har en ny fullt fungerande, 
responsiv hemsida som dessutom har full dynamisk content över hela 
hemsidan. Förra året hade sidan över fem miljoner sidvisningar under tre 
månader och det är väldigt spännande att en sida jag gjort kommer bli sedd av 
så mycket folk.
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Bilagor A:
Designskisser
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